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RESUMO 
AMARAL NETO, O. Biocompatibilidade dos stents coronarianos de liga de cromo-
cobalto: Implicações clínicas em pacientes com revascularização cirúrgica. 2022. Tese 
(Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 
2022. 
 

No Brasil, 80% das cirurgias de revascularização do miocárdio (CRMs) e intervenções 

coronarianas percutâneas (ICPs) são realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Atualmente, a ICP com stent não farmacológico (SNF) é o procedimento predominante no 

tratamento da doença arterial coronariana (DAC) crônica. Contudo 13 a 26% desses pacientes 

necessitarão de CRM, e ainda não há consenso quanto às implicações da reestenose intra-stent 

na evolução clínica desses pacientes. O presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto 

da ICP prévia com SNF na evolução clínica dos pacientes submetidos a CRM, em um único 

centro de médio porte prestador de serviço do SUS. Para tanto, 442 prontuários de pacientes 

submetidos à CRM na Santa Casa de Araraquara, entre janeiro de 2012 e dezembro de 2018 

foram analisados, sendo 340 submetidos primariamente à CRM e 102 previamente 

revascularizados com ICP com SNF, unicamente. A avaliação das variáveis pré-operatórias, 

perioperatórias e dos desfechos pós-operatórios pelo método de regressão logística 

multivariada, em até 30 dias, não observou diferença significativa na incidência dos desfechos 

agrupados em eventos cardiovasculares e cerebrovasculares adversos maiores (do inglês major 

adverse cardiovascular and cerebrovascular events, MACCE) nos pacientes submetidos a ICP, 

entretanto houve diferença significativa em até 1 ano (p = 0.012), apesar de baixo valor 

explicativo para presença dos desfechos. Observou-se também, na regressão logística 

multivariada, significância estatística para maior incidência de MACCE em até 30 dias nas 

variáveis de fração de ejeção do ventrículo esquerdo (FEVE) < 30% (p < 0.001) e presença da 

revascularização incompleta durante a CRM (p = 0.02), que também foi significativa em até 1 

ano de seguimento (p = 0.012). Portanto ICP não foi associada a maior incidência de MACCE 

em até 30 dias, havendo, contudo, significância no seguimento de até 1 ano, na utilização 

exclusiva de SNF. 

 
Palavras-chave: Revascularização miocárdida. Angioplastia. Stents. Arteria coronária. 



 

ABSTRACT 
AMARAL NETO, O. Biocompatibility of cobalt-chromium alloy coronary stents: Clinical 
implications in patients with surgical revascularization. 2022. Thesis (Doctorate) – São 
Carlos School of Engineering, University of São Paulo, 2022. 
 

In Brazil, 80% of myocardial revascularization surgeries (MRSs) and percutaneous coronary 

interventions (PCIs) are performed by the Brazilian Unified Health System (UHS). Currently, 

PCI with bare-metal stent (BMS) is the predominant procedure in the treatment of chronic 

coronary artery disease. However, 13 to 26% of these patients will require MRS, and there is 

still no consensus on the implications of in-stent restenosis on the clinical course of these 

patients. The present study aims to evaluate the impact of previous PCI with BMS on the clinical 

evolution of patients undergoing MRS, in a single medium-sized UHS service provider. To this 

end, 442 medical records of patients undergoing MRS at Santa Casa de Araraquara, between 

January 2012 and December 2018 were analyzed, with 340 undergoing primarily MRS and 102 

previously revascularized with PCI with only BMS. The evaluation of preoperative and 

perioperative variables and postoperative outcomes by the multivariate logistic regression 

method, within 30 days, did not observe a significant difference in the incidence of outcomes 

grouped under the major adverse cardiovascular and cerebrovascular events (MACCE) in 

patients undergoing PCI; however, there was a significant difference in up to 1 year (p = 0.012), 

despite the low explanatory value for the presence of outcomes. In the multivariate logistic 

regression, statistical significance was also observed for a higher incidence of MACCE in up 

to 30 days in the variables left ventricular ejection fraction < 30% (p < 0.001) and the presence 

of incomplete revascularization during MRS (p = 0.02), which was also significant in up to 1 

year of follow-up (p = 0.012). In conclusion, PCI was not associated with a higher incidence of 

MACCE within 30 days, although it was significant in the follow-up of up to 1 year, 

emphasizing the exclusive use of BMS. 

 

Keywords: Myocardial revascularization. Angioplasty. Stents. Coronary vessels. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A norma “ISO 10993-1: General Principles” é a referencia mais recomendada para a 

avaliação da biocompatibilidade de biomateriais e dispositivos biomédicos, e os princípios 

fundamentais recomendados para avaliação biológica pressupõem que a aplicação clínica de 

um biomaterial não cause reações adversas, tóxicas ou carcinogênicas ao paciente (BORELLI 

et al., 2010). O presente estudo foi desenhado para avaliar possíveis reações clinicas adversas 

cardiovasculares e cerebrovasculares nos pacientes submetidos a cirurgia de revascularização 

do miocárdio (CRM), com intervenção coronariana percutânea (ICP) prévia com stents não 

farmacológicos (SNFs) de liga de cromo-cobalto, e contribuir para uma discussão que ainda 

apresenta divergências na literatura. 

Os stents coronários de aço inoxidável 316L confeccionados por corte a laser 

predominaram na cardiologia intervencionista até o início deste século. Os stents 

confeccionados a partir de ligas cromo-cobalto foram desenvolvidos para melhorar algumas 

características dos stents tradicionais de aço inoxidável. As ligas de cromo-cobalto apresentam 

maior resistência mecânica, possibilitando a confecção de stents com hastes mais finas, menos 

de 100 µm de diâmetro, sem perda da força radial, sendo assim mais flexíveis, com menor perfil 

de cruzamento das lesões e com evidências clínicas de menor proliferação neointimal em 

relação ao aço. Os stents desse estudo foram confeccionados a partir de tubo metálico em liga 

de cromo-cobalto L-605 cortado a laser, sendo, posteriormente, submetidos a tratamento 

térmico e decapagem química, revestido por aspersão térmica com carbeto de silício em um 

deles, e polidos por eletroquímica seguida de passivação, com manutenção da boa visibilidade 

para seu implante (CAMPOS et al., 2009). 

A CRM, a ICP e o tratamento clínico são estratégias de cuidado que precisam ser 

avaliadas para cada indivíduo com DAC, baseando-se nas melhores evidências científicas 

contemporâneas e nos resultados assistenciais da instituição, levando-se em consideração os 

valores em um sistema público. Com o advento dos stents farmacológicos e de estudos 

multicêntricos randomizados que comparavam seu uso em pacientes com DAC multiarterial e 

com obstrução de tronco de coronária esquerda, com a CRM, tendo resultados aproximados de 

incidência dos desfechos cardiovasculares e cerebrovasculares permitiram ampliação crescente 

da ICP, como pode ser visto na Figura 1. 
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Figura 1 – Total de hospitalizações para procedimentos cirúrgicos para doenças cardiovasculares por 
ano no Brasil de 2008 a 2019 

 
 

Correlação número-ano: 1-2008; 2-2009; 3-2010; 4-2011; 5-2012; 6-2013; 7-2013; 8-2014; 9-2015; 

10-2016; 11-2017; 12-2018. 

Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS (BRASIL, 2021). 

 

De 6 a 13% das angioplastias coronarianas serão revascularizadas cirurgicamente em 1 

ano e 13 a 26%, em 5 anos (GOMES; BUFFOLO, 2003). Em torno de 17% das CRMs são 

realizadas após falha do tratamento percutâneo devido à reestenose intra-stent em consequência 

da hiperplasia neointimal (GOMES et al., 2002). 

Ainda não há consenso quanto às implicações da reestenose intra-stent por hiperplasia 

neointimal das ICPs com stent de liga de cromo-cobalto na evolução imediata e tardia nos 

pacientes submetidos posteriormente a CRM. Estudos do início deste século sugerem alguma 

implicação clínica na evolução desses pacientes, todavia estudos mais recentes não confirmam 

essa correlação. 

Este estudo visa contribuir para essa discussão e seu esclarecimento, com a perspectiva 

de um serviço vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS), responsável pelo atendimento de 

mais de 80% da população brasileira, utilizando quase na totalidade dos casos stents de liga de 

cromo-cobalto sem aluição de drogas antiproliferativas (SNF), com recursos limitados, que 

devem ser utilizados da forma mais eficiente, evitando sobreposição de procedimentos, com 

aumento no gasto de escassos recursos, bem como, de riscos adicionais aos pacientes. 
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2 OBJETIVO DA PEQUISA 
 

O objetivo deste estudo é avaliar a mortalidade e a morbidade cardiovascular e 

cerebrovascular, definidos como eventos cardiovasculares e cerebrovasculares adversos 

maiores (do inglês major adverse cardiovascular and cerebrovascular events, MACCE). 

Mortalidade foi definida como morte cardiovascular e morte por qualquer causa, e morbidades 

cardiovasculares e cerebrovasculares definidas como retorno de angina torácica, infarto agudo 

do miocárdico (IAM) não fatal, nova revascularização do miocárdio, seja por ICP ou por CRM 

e acidente vascular cerebral isquêmico (AVCI) transitório ou permanente, num intervalo de 30 

dias e de um ano, nos pacientes submetidos a CRM com antecedente de reestenose intra-stent 

de angioplastia coronariana eletivas com stent de liga de cromo-cobalto sem eluição de drogas 

antiproliferativas em um único serviço prestador do SUS de médio porte. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
 

A anatomia e a fisiologia da artéria coronariana são semelhantes às das demais artérias 

do organismo humano. Em regra, as artérias são compostas por três camadas: íntima na luz do 

vaso; camada média, constituída por tecido fibroelástico e células musculares lisas, em 

proporções variáveis, a depender de sua localização e função; e, a mais externa ao vaso, a 

adventícia, composta por colágeno tipo I e fibras elásticas. A camada interna denominada 

íntima é composta por uma única lâmina de células endoteliais semipermeáveis apoiadas em 

uma membrana elástica e com propriedades endócrinas capazes de controlar o tônus arterial, 

promovendo dilatação com a excreção de prostaciclina e óxido nítrico, e vasoconstrição com a 

endotelina (QUYYUMI, 1998; SCHWARTZ et al., 1992). Também tem atividade 

antitrombótica através da excreção da trombomodulina, inibidor do fator tecidual e, novamente, 

óxido nítrico, e atividade pró-trombótica através do fator tecidual (DUSSE; VIEIRA; 

CARVALHO, 2003). A camada média é constituída por colágeno fibrilar responsável pelas 

características elásticas e células musculares lisas com baixo índice de renovação (MAJESKY, 

2007; GORDON et al., 1990). A mais externa das camadas, a adventícia, está em continuidade 

com o tecido circunjacente do órgão, formada por colágeno tipo I e fibras elásticas, sendo a 

maior responsável pelo recuo elástico do vaso (GUTTERMAN, 1999). 

Para entender a aterogenese e a aterosclerose, condições responsáveis pela DAC 

obstrutiva, é útil relembrar o metabolismo das lipoproteínas. As lipoproteínas são substâncias 

compostas por lípides e proteínas que atuam na dissolução e transporte dos lípides no plasma 

sanguíneo. Existem quatro grandes classes de lipoproteínas separadas em dois grupos: 

1. As ricas em triglicérides de origem intestinal, denominadas quilomícrons, e as de 

origem hepática, lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL, do inglês very low-

density lipoprotein); 

2. As ricas em colesterol, em especial, as lipoproteínas de baixa densidade (LDL, do 

inglês low-density lipoprotein) e as lipoproteínas de alta densidade (HDL, do inglês 

high-density lipoprotein), pois ainda existe uma classe de lipoproteínas de densidade 

intermediária (IDL, do inglês intermediate-density lipoprotein) e a lipoproteína (a), cuja 

ação não é totalmente conhecida, ainda que em estudos observacionais, tem sido 

associada à formação e à progressão da placa aterosclerótica (ALTMANN et al., 2004). 

São basicamente estruturas hidrofílicas contendo proteínas de superfície que processam 

os lipídios. Todos os lipídios são hidrofóbicos e insolúveis no sangue, de modo que 
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precisam ser transportados dentro das lipoproteínas, que são classificadas de acordo com 

seu tamanho e densidade, definidos pela relação entre lipídios e proteína, por que as 

HDL e as LDL estão inversamente relacionadas com o risco de doença cardíaca 

aterosclerótica. 

A LDL pequena e densa é especialmente rica em colesterol e está associada a distúrbios 

metabólicos como hipertrigliceridemia e resistência à insulina, e seus receptores não hepáticos, 

principalmente em macrófagos, captam o excesso de LDL oxidada circulante não processada 

pelos receptores hepáticos e contribuem ativamente para a aterogênese. As lipoproteínas de alta 

densidade, HDL, são, inicialmente, lipoproteínas sem colesterol, um dos seus papéis é obter 

colesterol dos tecidos periféricos e de outras lipoproteínas e transportar para onde for mais 

necessário. Seu efeito final é antiaterogênico, contudo, os níveis plasmáticos de HDL podem 

não representar completamente o transporte reverso do colesterol e seus efeitos protetores 

antioxidantes e anti-inflamatórias (FALUDI et al., 2017). 

A resposta inflamatória crônica está associada a todas as etapas da formação da placa 

de ateroma, bem como das suas complicações trombóticas nos estágios finais da doença. Em 

regiões onde há turbulência do fluxo sanguíneo há maior predisposição para formação de placas 

de ateroma, em detrimento de áreas de fluxo laminar devido maior expressão de substâncias 

antioxidantes e óxido nítrico nessas áreas (GIMBRONE et al., 2000). Nessa fase, já ocorre a 

adesão extracelular de LDL-colesterol na túnica íntima, desencadeando um processo 

inflamatório que promove a oxidação do LDL-colesterol e, por conseguinte, a ampliação da 

inflamação local (MILLER; TSIMIKAS, 2013). Ocorre, então a migração de monócitos, 

estimulados por endotelinas, que são ativados e maturados em macrófagos (DA LUZ; 

FAVARATO, 1999; STEINBERG, 1997). O acúmulo de LDL-colesterol no citoplasma dos 

macrófagos transforma-os em células espumosas. Esse processo sustenta e amplifica os sinais 

inflamatórios em toda a cadeia. (BONETTI; LERMAN; LERMAN, 2003; CLINTON et al., 

1992). O desenvolvimento da placa de ateroma avança com a coalescência do conjunto de 

células espumosas, determinando a formação das estrias gordurosas e deposição de tecido 

fibroso para formação da capa do ateroma; nesse ponto, a doença ainda pode ser revertida, sem 

implicações clínicas (CASELLA FILHO et al., 2003). Nessa fase, células musculares lisas 

começam a migrar para a placa de ateroma com intensa proliferação em resposta ao fator de 

crescimento secretado pelos macrófagos e células endoteliais, estimulando também a produção 

de colágeno intersticial (RAINES; FERRI, 2005), determinando, então, a formação no ateroma 

de um núcleo formado por LDL-colesterol oxidado e material necrótico, envolto por células 
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espumosas, células musculares lisas e tecido fibroso (LIBBY; SHI, 2007). Concomitantemente, 

inicia-se a mineralização da placa e a formação de neovasos que facilitam a progressão da placa 

e serão responsáveis, também, pela hemorragia intraplaca e trombose (MOULTON, 2006). 

Admite-se atualmente que a progressão da placa de ateroma ocorra por surtos de 

crescimento e não de maneira linear, como se acreditava anteriormente. As placas podem 

permanecer estáveis por anos, até que um evento de estresse deflagre aumento da atividade 

inflamatória, com maior deposição de matriz e proliferação de células musculares lisas 

(CHISTIAKOV; OREKHOV; BOBRYSHEV, 2015). O evento final da doença aterosclerótica 

coronariana, o infarto do miocárdio, caracterizado pela trombose intra-arterial, dá-se por dois 

mecanismos: a rotura da capa fibrosa, determinada pelo desequilíbrio da produção e degradação 

da matriz extracelular (MAGALHÃES et al., 2015) e pela erosão superficial da camada íntima, 

menos comum, que envolve a degradação das células endoteliais e membrana basal (SANTOS-

GALLEGO; PICATOSTE; BADIMÓN, 2014). A formação da placa de ateroma se estende por 

anos, mas somente após um crescimento maior de 40% da espessura do vaso nativo é que passa 

a haver crescimento para luz do vaso, ou seja, até então ocorre um mecanismo de 

remodelamento positivo com crescimento em direção à adventícia (GLAGOV et al., 1987; 

HEUSCH et al., 2014). Mais ainda, dados mostram que somente em 15% dos infartos havia 

estenose coronariana crítica, ressaltando o papel preponderante da atividade inflamatória para 

instabilização da placa, a despeito do grau de sua estenose (MAGALHÃES et al., 2015). 

Desde 1958, quando a doença aterosclerótica recebeu sua primeira definição de afecção 

resultante do acúmulo focal de lipídios, hidratos de carbono, produtos sanguíneos, tecido 

fibroso e depósito de cálcio na camada média das artérias, muita controvérsia durante todo o 

século passado ocorreu a respeito da exata fisiopatologia da formação da placa aterosclerótica; 

todavia, no início deste século, o papel da inflamação em todas as fases do desenvolvimento da 

doença aterosclerótica estava consolidado, bem como sequência de eventos, em que os fatores 

de risco agem sobre o endotélio vascular, culminando com o desenvolvimento de placas 

gordurosas, na camada média das paredes arteriais (FRIEDLANDER; ALTMAN, 2001). Os 

tratamentos clínicos farmacológico e não farmacológico, tal qual o tratamento invasivo 

cirúrgico e percutâneo, evoluíram significativamente nesse período, tanto na terapêutica 

propriamente dita, quanto na prevenção das complicações da aterosclerose. 

A base do tratamento clínico repousa sobre o controle efetivo dos fatores de risco 

clássicos: dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica (HAS), diabetes mellitus (DM) tipo 2, 

tabagismo, sedentarismo e obesidade. 
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A dislipidemia tem sido considerada o mais importante fator de risco para aterosclerose 

devido ao papel preponderante do LDL-colesterol oxidado na formação da placa de ateroma, 

bem como na manutenção do processo inflamatório crônico. As estatinas são os fármacos de 

primeira escolha para o tratamento, devido às evidências de benefícios e segurança no seu uso, 

pois elas agem inibindo competitivamente a síntese hepática de colesterol (KALIA et al., 2006) 

e, em associação com a ezetimibe, inibindo também a absorção intestinal de colesterol, com 

maior efeito na redução do LDL-colesterol, bem como do risco cardíaco (BOTS; GROBBEE, 

2002; PIGNOLI et al., 1986). Mais recentemente, os de inibidores da pró-proteína convertase 

subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9), que consistem em anticorpos monoclonais, promovem o 

aumento da disponibilidade dos receptores de LDL, ocasionando maior captação de LDL nos 

hepatócitos, e a redução de níveis séricos e plasmáticos de LDL significativamente, pois a 

PCSK9 tem na degradação dos receptores hepáticos de LDL papel fundamental na 

hipercolesterolemia (FERRARI et al., 2019). É importante também que haja a substituição dos 

ácidos graxos saturados por monoinsaturados, que elevam o HDL-colesterol e por 

polinsaturados, que reduzem o LDL-colesterol. 

A hipertensão arterial é o mais frequente dos fatores de risco e está nitidamente 

associada à maior mortalidade nos portadores de doenças cardiovasculares, conforme 

principalmente o aumento da pressão sistólica (BARROSO et al., 2020). Dados de 2015, em 

levantamentos nos Estados Unidos, associam a presença de hipertensão arterial a mais de 75% 

dos pacientes que sofrem infarto do miocárdio (MOZAFFARIAN et al., 2015). O sistema 

renina-angiotensina ativado na hipertensão arterial influi estimulando a síntese de colágeno e 

células musculares lisas nas artérias de pequeno e médio calibres, bem como o processo 

inflamatório envolvido na fagocitose do LDL-colesterol pelos macrófagos (TAUBMAN, 

2003). As propriedades antitrombóticas do endotélio também são afetadas pela diminuição da 

síntese de óxido nítrico induzida pela ação da enzima conversora da angiotensina (JASPARD 

et al., 1992). O objetivo geral do tratamento é a diminuição da morbimortalidade cardiovascular 

e, pelo descrito acima, dentre as medicações atuais, destacam-se os inibidores da enzima de 

conversão da renina-angiotensina, os bloqueadores dos receptores da angiotensina e os 

betabloqueadores de terceira geração, capazes de aumentar liberação de óxido nítrico 

(HELFAND et al., 2015; POLIFKA, 2012). 

A hiperglicemia representa um fator de risco independente na disfunção endotelial pela 

ação direta na diminuição da síntese de óxido nítrico derivado do endotélio. A hiperglicemia 

induz uma série de eventos celulares que elevam a produção de radicais livres, degradam o 
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óxido nítrico e aumentam a expressão de moléculas de adesão nas células endoteliais. Isso 

acontece pela capacidade de a hiperglicemia provocar o incremento na produção de radicais 

livres de oxigênio, o que favorece a glicação não enzimática tanto da glicose quanto de proteínas 

e lipoproteínas plasmáticas, com a consequente produção de elementos de glicação avançada. 

Ainda, nos estados de resistência à insulina e nas hiperglicemias há estímulo da síntese de 

fatores endoteliais que estimulam a proliferação de células musculares lisas, tecido 

fibrocolágeno e a síntese de LDL-colesterol mais suscetível à oxidação (CREAGER et al., 

2003). 

Aproximadamente dois terços dos pacientes diabéticos morrem por complicações 

cardiovasculares e cerebrovasculares (ROGER et al., 2012). Estudos evidenciam firmemente 

que o controle glicêmico através de mudanças no estilo de vida e medidas farmacológicas 

reduzem complicações micro- e macrovasculares. 

O tratamento inicial dos pacientes com diabetes e doença cardiovascular deve levar em 

conta o peso do paciente e, sempre que possível, usar estratégias e medicamentos que favoreçam 

a perda de peso: metformina, que diminui a resistência à insulina e reduz a produção hepática 

e captação intestinal de glicose; inibidores da dipeptidil peptidase 4 (Idpp-4); e análogos de 

receptores do peptídeo semelhante a glucagon 1 (Aglp-1), cujo mecanismo inclui o estímulo 

das células beta para aumentar a síntese de insulina e reduzir a produção de glucagon; ambas 

as ações, de forma dependente da glicemia, além de promoverem saciedade em nível do sistema 

nervoso central sem causarem hipoglicemia, e os inibidores do cotransportador 2 de sódio e 

glicose (Isglt-2), que impedem a reabsorção de glicose renal, favorecem perda de peso, com 

baixo risco de hipoglicemia. A primeira classe a reportar resultados foi a classe dos Idpp�4 — 

saxagliptina, alogliptina e sitagliptina —, que demonstraram segurança cardiovascular, ainda 

que com efeitos neutros no endpoint cardiovascular primário (GREEN et al., 2015; SCIRICA 

et al., 2015; ZANNAD et al., 2015). Uma mudança de paradigma foi observada com a 

apresentação dos resultados do estudo EMPA�REG OUTCOME, que evidenciou que a 

empagliflozina, além de segurança cardiovascular, apresentou efeitos benéficos na redução do 

risco em doentes com diabetes e doença cardiovascular estabelecida (ZINMAN et al., 2015). 

O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável, mesmo quando há 

exposição a baixos níveis de nicotina. O tabagismo acelera a doença cardiovascular, a nicotina 

estimula a liberação de catecolaminas e estimula lesões endoteliais, promovendo aterogênese, 

propiciando trombogênese, proliferação celular e vasoconstrição, pela liberação de radicais 

livres e diminuição da síntese de óxido nítrico (YUAGRA-TOLEDO; MORENO JÚNIOR, 
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2002). O abandono do tabagismo deve ser insistentemente estimulado, todavia é um processo 

complexo e difícil. 

A obesidade e o sedentarismo também são fatores de risco muito comuns e associados 

ao estilo de vida contemporâneo. Multifatorial, a natureza da obesidade e a inatividade física 

estão entre os fatores de risco com maior dificuldade de controle, pois envolvem basicamente 

mudanças no estilo de vida, embora o conhecimento e a difusão dos benefícios da atividade 

física cardiovascular rotineira e uma boa relação de massa corpórea, seja ampla e de fácil 

acesso. 

O tratamento da lesão aterosclerótica obstrutiva coronariana se deu somente após a 

consagração da cineangiocoronariografia, por Mason Sones, na Cleveland Clinic (SONES JR.; 

SHIREY, 1962), através de tentativas de revascularização direta do miocárdio. Em 1960, 

Robert Goetz fez uma anastomose da artéria torácica interna direita, com a coronária direita em 

um paciente; todavia foi proibido por colegas de realizar novos procedimentos, por seu caráter 

experimental. Em 1962, David Sabiston usou um enxerto de safena entre a aorta ascendente e 

a coronária direita, mas o paciente apresentou evolução desfavorável, com acidente vascular 

encefálico e óbito. Em 1964, Vasilii Kolesov, na antiga União Soviética, realizou anastomose 

da artéria torácica interna–artéria coronária descendente anterior em mais 30 pacientes, até 

1969, publicando seus resultados em uma revista russa. Em 1964, Edward Garrett e Michael 

DeBakey fizeram uma “ponte de safena” para a coronária esquerda, mas o paciente apresentou 

evolução desfavorável, infartando posteriormente. Também em 1966, Donald Kahn e William 

Longmire fizeram duas revascularizações do miocárdio, com evolução desfavorável: um 

paciente morreu no intraoperatório e o outro teve falha do enxerto (DALLAN; JATENE, 2013). 

Em 9 de maio de 1967, na Cleveland Clinic, René Favaloro realizou a primeira 

revascularização do miocárdio, de uma sequência que padronizou a técnica de revascularização, 

com enxertos de veia safena e ficou conhecido por ter sedimentado o tratamento cirúrgico da 

doença isquêmica do coração, fazendo mais de 1.000 cirurgias dentro de um ano e sempre 

aperfeiçoando sua técnica. Publicou resultados em 1969 e ficou reconhecido como o pioneiro 

nesse tratamento (FAVAROLO, 1969). No Brasil, Adib Jatene introduziu essa técnica em 1968. 

Nas décadas seguintes, estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa, publicados 

nos anos 1980, consolidaram os benefícios do tratamento cirúrgico, quando comparados ao 

tratamento clínico da época (CORONARY…, 1983; EUROPEAN CORONARY SURGERY 

STUDY GROUP, 1982; VETERANS ADMINISTRATION CORONARY ARTERY 

BYPASS SURGERY COOPERATIVE STUDY GROUP, 1984). Em estudo realizado em 
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Cleveland, Estados Unidos, Loop et al. (1986) constataram a superioridade, a longo prazo, da 

artéria torácica interna esquerda anastomosada ao ramo descendente anterior da coronária 

esquerda, com perviedade superior a 90% em 10 anos. Posteriormente, estudos estenderam essa 

observação para 20 anos, conferindo a essa terapêutica o padrão-ouro — a condição mais 

confiável que se conhece no tratamento da DAC (LYTLE et al., 2004; VOUTILAINEN et al., 

1999). Atualmente, a boa patência da artéria mamária interna e a baixa mortalidade cirúrgica 

consagraram-na como uma técnica segura e de amplo uso (DALLAN; JATENE, 2013). 

Desde 1958, com a sistematização da cineangiocoronariografia por Mason Sones e, 

posteriormente, Melvin Judkins, em 1967, estimulou-se a criação de métodos para impulsionar 

o desenvolvimento de novos materiais e novas configurações para a confecção de catéteres, 

para atender às mais diversas necessidades de diagnóstico e tratamento da doença obstrutiva 

coronariana. No Brasil, o primeiro cateterismo cardíaco foi realizado por José Eduardo de Sousa 

em 1966 (GOTTSCHALL, 2009; JUDKINS, 1967). 

O princípio do método de dilatação endoarterial de obstruções ateroscleróticas foi 

publicado em 1964, por Charles Dotter, em um artigo pioneiro sobre tratamento da obstrução 

arterial em membros inferiores, utilizando uma série de catéteres coaxiais passados sobre guia, 

que ultrapassavam a região estenótica e, sendo superpostos uns sobre os outros, produziam 

dilatação sequencial (DOTTER; JUDKINS, 1964). 

Inspirado pelo método de Dotter, utilizando um catéter-balão inflável de dupla luz, 

inicialmente de policloreto de venila e depois de polietileno, que permitia enchimento a um 

diâmetro pré-determinado com pressão máxima de 6 atm, em setembro de 1977, em Zurique, 

Grüntzig dilatou com êxito, a artéria coronária descendente anterior, realizando, assim, a 

primeira angioplastia coronariana transluminal percutânea em humano no mundo 

(GRÜNTZIG, 1978). Essa técnica foi potencializada por John Simpson et al. (1982) em 

Stanford, nos Estados Unidos, no início da década de 1980, que usou o segundo lúmen do 

cateter de Grüntzig para passagem a uma guia, independente, maleável e moldável, permitindo 

atingir locais mais distantes e angulações da árvore coronariana, e lá chegar com o cateter-

balão. No Brasil, coube a Costantino Constantini realizar a primeira angioplastia com balão em 

Curitiba em 1979. Entretanto, apesar da sofisticação da técnica e dos materiais utilizados, 

persistia um alto índice de reestenose das lesões, de 30 a 50%, em até 3 a 6 meses após o 

procedimento. Atribui-se esse fenômeno a dois mecanismos: o recuo elástico e o 

remodelamento negativo das camadas média e adventícia (WEINTRAUB, 2007). 

Em decorrência da alta taxa de reestenose, já em 1984, Sigwart et al. (1987), na Suíça, 
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utilizou uma estrutura tubular autoexpansiva de aço inoxidável em artérias periféricas e artérias 

coronárias, visando diminuir os índices de reestenose pós-balão. Altas doses de ácido 

acetilsalicílico e heparina não fracionada eram necessárias, e, mesmo assim, frequentemente 

ocorriam tromboses dos stents. Também em 1984, Palmaz e Schatz, utilizaram stents 

expansíveis por balão em múltiplas artérias, sendo aquele o primeiro a publicar trabalho 

experimental nessa área, ainda com tromboses agudas frequentes (PALMAZ et al., 1985). No 

Brasil, em São Paulo, José Eduardo de Sousa realizou o primeiro implante de stent coronariano 

em 1987. 

Dois ensaios clínicos randomizados, o norte-americano STRESS e o europeu 

BENESTENT, foram decisivos e evidenciaram a superioridade do implante primário de stent 

sobre a angioplastia por balão, com ganho luminal, menos reestenose tardia e melhora na 

trombose aguda, porém com excesso de sangramentos no sítio da punção, devido ao exagero 

de anticoagulação (FISCHMAN et al., 1994; SERRUYS et al., 1994). Somente com Morice et 

al. (1995), na França, e Colombo et al. (1995), na Itália, é que se definiu a técnica de liberação 

ótima do stent, com alta pressão (18 atm), com diminuiçao de eventos hemorrágicos e da 

trombose subaguda para menos de 1%, eliminando o anticoagulante oral e administrando dupla 

antiagregação plaquetária com aspirina e ticlopidina, posteriormente clopidogrel. Múltiplas 

estruturas de stents foram testadas, incluindo stents tubulares ou coils, expansíveis por balão ou 

autoexpansíveis, com diferentes desenhos de malhas metálicas. No entanto foi com stents 

confeccionados a partir de ligas de cobalto-cromo que algumas características dos stents 

tradicionais de aço inoxidável foram melhoradas: maior resistência mecânica que o aço 

inoxidável, permitindo a confecção de stents com hastes mais finas sem que haja perda da força 

radial ou aumento do recoil do stent e, por sua vez, a redução da espessura das hastes 

possibilitaria a obtenção de stents mais flexíveis e com menor perfil com evidências clínicas de 

menor proliferação neointimal (LEMOS et al., 2007).  

Entretanto, mesmo com a melhora da técnica de implante do stent, a reestenose 

permanecia em torno de 20 a 30 % até o sexto mês após o procedimento, só que, então, por um 

novo mecanismo: a hiperplasia neointimal em resposta ao processo inflamatório crônico 

desencadeado pela presença do stent (AMARAL NETO, 2011; WEINTRAUB, 2007). Foi 

observado nesse período que a reestenose aumentava progressivamente em vasos longos, finos 

e em pacientes com diabetes, atualmente definidos como fatores independentes de reestenose. 

Apesar disso, a utilização da ICP avançou nesses casos. E, na tentativa de diminuir ainda mais 

a reestenose, stents revestidos com agentes antiproliferativos carreados por um polímero ligado 
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a plataforma metálica (sirolimo, paclitaxel, entre outros) efetivamente reduziram a reestenose, 

pois sua ação inibe a hiperplasia neointimal pós-angioplastia percutânea, bloqueando o ciclo 

celular por mecanismo citostático, na fase inicial, ou citotóxico, na fase final (GOTTSCHALL, 

2009). O estudo SIRIUS, iniciado em 1999 e apresentado em 2002 por Leon e Moses 

evidenciou que a reestenose no stent convencional ficava em 16% e em 5% no stent revestido, 

com período de seguimento variando de seis meses a um ano (HOLMES JR et al., 2004). 

Entretanto, em 2006, na revista European Heart Journal, um trabalho indicou maior mortalidade 

nos pacientes submetidos a implante de stents revestidos: a partir do segundo, do terceiro e do 

quarto anos ela aumentava, sendo decorrente da inibição da endotelização da prótese, que, por 

vezes, não se completa nem em 3 anos, enquanto com stent convencional se completa em seis 

meses (CAMENZIND et al., 2012; FDA, 2003; VIRMANY et al., 2004). Embora o risco da 

trombose tardia nos stents com drogas citotóxicas de 2ª e 3ª gerações tenha diminuído, este 

ainda continua significativo, e, portanto, a suspensão da dupla antiagregação plaquetária deve 

ser criteriosa (SERRANO JR. et al., 2019). 

 Por último e não menos importante, vale citar os stents de polímeros absorvíveis, de 

poliácido lático e poliácido lático-co-ácido glicólico, que são dipositivos temporários de 

suporte, absorvidos em 2 a 3 anos, com impregnação de drogas antiproliferativas. Os primeiros 

foram aprovados para comercialização na Europa e Estados Unidos em 2011 e no Brasil em 

2014. Todavia os stents que pareciam estáveis no primeiro ano, após 3 anos, mais de 10% dos 

pacientes evoluíram com IAM fatal e não fatal, e/ou tiveram que passar por outra ICP, mais que 

o dobro da taxa observada em pacientes com stent farmacológico (MCMAHON et al., 2018). 

Atualmente, novos estudos estão sendo realizados e não há nenhum dispositivo com essas 

características em aplicação rotineira. 

Várias revisões e metanálises de estudos randomizados foram publicadas comparando 

a angioplastia percutânea e a cirurgia de revascularização miocárdica. O objetivo aqui foi 

analisar os estudos que envolveram stents não farmacológicos e stents farmacológicos, em 

detrimento dos que utilizaram somente balão. 

A tendência a maior mortalidade precoce encontrada nos pacientes cirúrgicos aparece 

no Registro do Estado de Nova York, com alguma melhora na era dos stents (SERRUYS et al., 

2003; 2009; ZHANG et al., 2003). Os piores resultados da mortalidade precoce cirúrgica nos 

primeiros estudos da era stent deviam-se à gravidade dos pacientes, pois a maior parte deles, 

com angina instável de alto risco, eram frequentemente tratados por cirurgia; atualmente, os 

pacientes são encaminhados para angioplastia com stent (ANDRADE et al., 2011). Quanto à 
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mortalidade intermediária, os dados são extremamente consistentes: não há nenhuma diferença 

em um ano entre angioplastia e cirurgia (BRAVATA et al., 2007). Também não foi encontrada 

diferença significativa na mortalidade tardia, particularmente na era stent, ao contrário do que 

era visto na era do balão (HOFFMAN et al., 2003). As hipóteses para essa melhora seriam o 

progresso na técnica intervencionista, permitindo tratar de forma mais completa e segura as 

obstruções, assim como progressos no tratamento clínico, com antiagregantes plaquetários e 

hipolipidemiantes mais potentes (ANDRADE et al., 2011). A tendência à maior incidência de 

acidente vascular cerebral (AVC) no grupo cirúrgico já havia sido sugerida anteriormente, 

tendo alcançado significância estatística no SYNTAX, devido à maior manipulação da aorta 

durante procedimento cirúrgico (BRAVATA et al., 2007; MORICE et al., 2010), apesar da 

análise individualizada dos dados sugerir que os melhores resultados da cirurgia foram 

justamente nos estudos que utilizaram técnica convencional, ou seja, esternotomia mediana e 

cirurgia com circulação extracorpórea (CEC) com manipulação maior da aorta (SIMA, 

LAUSANNE e MASS I), e os piores nos que utilizaram técnicas minimamente invasivas e sem 

CEC, com menor manipulação da aorta (HONG et al., 2005; HUEB et al., 1995; 1999; KIM et 

al., 2005). 

As diferenças de resultados entre os estudos randomizados e as revisões de dados de 

registros merecem ser comentadas. Registros mostraram quase uniformemente maior 

mortalidade da angioplastia nos subgrupos considerados classicamente como cirúrgicos, 3 

vasos, 2 ou 3 vasos com obstrução da coronária descendente anterior proximal e má função 

ventricular esquerda (HANNAN et al., 2005). A possibilidade levantada é de que a ausência de 

diferenças na mortalidade nos estudos randomizados seja decorrente de um predomínio de 

biarteriais sobre triarteriais e do pequeno número de pacientes com má função ventricular 

esquerda ou obstrução proximal da coronária desdente anterior (SORAN; MANCHANDA; 

SCHUELER, 2009). 

A superioridade da CRM quanto à incidência de novas revascularizações é amplamente 

reconhecida; porém é possível observar uma progressiva melhora da angioplastia na era do stent 

(ANDRADE et al., 2011). 

Pacientes multiarteriais com diabetes constituem, de maneira geral, indicação 

preferencial para cirurgia. As evidências contrárias à angioplastia em pacientes com diabetes 

têm origem na era balão, a partir dos achados do estudo BARI. Diabetes em pacientes 

multiarteriais constitui, desse modo, indicação preferencial para cirurgia nas diretrizes. É 

provável que essa tendência à superioridade esteja relacionada ao grau de complexidade das 
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lesões (BERGER et al., 2001; BOOTH et al., 2008; KURBAAN et al., 2001). 

Dados confirmam a tendência atual de considerar a complexidade das lesões e não o 

número ou tipo de vasos envolvidos, bem como a presença de DM tipo 2, como fatores para 

escolha entre os procedimentos de revascularização miocárdica (JOHANNES, 2019). 

No Brasil, a maioria dos procedimentos de alta complexidade é realizada pelo SUS. 

Esse sistema é responsável por 80% das revascularizações do miocárdio, cirúrgicas e 

percutâneas, praticadas no País, atendendo primordialmente pacientes de condição 

socioeconômica mais desfavorável. Portanto é crucial ter sempre como princípio que o sistema 

público de saúde é a única opção de tratamento para a maioria da população do Brasil (PIEGAS; 

BITTAR; HADDAD, 2009). Por isso, é importante lembrar que o governo aloca para a saúde 

pública no Brasil aproximadamente US$ 157,00 por habitante/ano (H/A), contrastando 

fortemente com os gastos de saúde pública da Alemanha (US$ 3.521,00 H/A), Canadá (US$ 

2.823,00 H/A), Estados Unidos (US$ 2.725,00 H/A), Portugal (US$ 1.850,00 H/A), Chile (US$ 

720,00 H/A) e Argentina (US$ 380,00 H/A) (GOMES; MENDONÇA; BRAILE, 2007). 

Se os valores estimados de uma ICP com stent e de uma CRM forem especificamente 

analisados, o degrau permanece. O preço estimado, em média, para os 24 países da Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de uma ICP com stent era de cerca 

de US$ 7.400,00 e US$ 17.400,00 da CRM convencional, em 2010, valores muito superiores 

ao que reembolsou o SUS, em média, para cada uma dessas intervenções em 2015 no Brasil: o 

custo médio da primeira ICP com stent não farmacológico (SNF) foi de R$ 5.788,00 e o custo 

médio da CRM, primária, isolada e eletiva, foi de R$ 6.990,00 (ALMEIDA, 2005). Outro ponto 

já salientado, o aumento do número das ICPs para revascularização do miocárdio nos últimos 

20 anos realizadas pelo SUS acompanha a onda epidêmica de DAC dos países em 

desenvolvimento. O crescimento mais expressivo do número de ICPs em relação ao de CRM 

no SUS encontra paralelo em diferentes países do mundo, no mesmo período, mesmo com a 

defasagem de financiamento (Figura 2). O uso de ICP aumentou rapidamente ao longo dos 

últimos 20 anos na maioria dos países da OCDE, ultrapassando a CRM como método preferido 

de revascularização, em meados da década de 1990 (KUMAR; SCHOESNTEIN, 2013). Em 

média, nesses países, a ICP representa mais de 80% de todos os procedimentos de 

revascularização, excede 85% na França, Espanha e Israel, e, no Brasil, 66% é a porcentagem 

dos procedimentos de revascularização do miocárdio pelo SUS, em 2015 

(COLAFRANCESCHI, 2017).  
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Figura 2 – Valores totais em dólares internacionais (US$ 2019) reembolsados por admissões 
hospitalares devidas ICP primária, ICP não primária e CRM no sistema público de saúde do Brasil, 

2008-2019 

 
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM/DATASUS (BRASIL, 2021). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

4.1 Material: Stents 

 
Os SNFs utilizados no período estudado foram esculpidos a partir de um tubo simples 

de liga de cobalto-cromo L-605, uma superliga identificada como ASTM F90, contendo os 

elementos químicos em porcentagem de peso: 20% cromo, 15% tungstênio, 10% níquel e 

cobalto restante. A malha tubular de liga de Co-Cr teve desenho em dupla hélice, foi revestida 

por aspersão térmica com carbeto de silício gerando uma superfície amorfa, subsequentemente 

polida, conforme especificação do fabricante, PRO-Kinect – Biotronik e de outra forma, 

confeccionada com a mesma superliga, de formato modular, sem revestimento de caberto de 

silício, submetida somente a eletropolimento, o stent Driver-Medtronic. 

 

4.2 Metodologia 

 
4.2.1 Indivíduos 

 

Foram analisados os prontuários dos pacientes submetidos a CRM, primária, isolada e 

eletiva, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2018, no Serviço de Cirurgia 

Cardiovascular da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Araraquara, totalizando 442 

prontuários, com avaliação pré-operatória, pós-operatória com 30 dias e em até 1 ano. Desses, 

340 foram primária e unicamente submetidos a revascularização cirúrgica do miocárdio e 102 

foram previamente revascularizados com ICP com SNF antes da revascularização cirúrgica. 

 

4.2.2 Grupos 
 

Ficaram estabelecidos como Grupo I os pacientes com revascularização CRM sem 

antecedentes de ICP com SNF, e como Grupo II, os pacientes com CRM com SNF prévia à 

CRM. Portanto: 

Grupo I – pacientes submetidos à CRM sem antecedente de ICP com SNF — e de 

nenhuma outra natureza — totalizando 340 indivíduos. 

Grupo II – pacientes submetidos à CRM com antecedente de ICP utilizando SNF de liga 

de cobalto-cromo — e somente dessa natureza — totalizando 102 indivíduos. 

 

4.2.3 Critérios de inclusão e exclusão 
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Os critérios de inclusão, com atenção ao caráter eletivo e isolado da cirurgia e à atividade 

inflamatória sistêmica são descritos a seguir: 

• CRM isolada e eletiva com uso de enxertos arteriais e venosos autólogos, em coronárias 

com calibre maior que 1,5 mm e lesão obstrutiva superior a 75%, respeitando o número 

de um enxerto por coronária por território irrigado, utilizando sempre auxílio de CEC; 

• Pacientes submetidos unicamente à CRM com CEC; 

• Pacientes sem antecedente de angioplastia com stents farmacológicos ou periféricos de 

qualquer natureza; 

• Pacientes com sorologia negativa para hepatite B, hepatite C e síndrome da 

imunodeficiência no adulto; 

• Pacientes não portadores de doença maligna; 

• Pacientes não portadores de doença do tecido conjuntivo ou autoimune; 

• Pacientes que não faziam uso de uso de imunossupressores ou drogas citotóxicas. 

O único critério de exclusão se refere a prontuários incompletos, que não continham 

seguimento até um ano de pós-operatório. 

 

4.2.4 Descrição de variáveis pré-operatórias 
 

As variáveis pré-operatórias analisadas estão descritas abaixo e foram baseadas nas 

variáveis do instrumento matemático de consideração de risco EuroSCORE II (NASHEF et al., 

1999). Foram dados identificados em anamnese, na investigação laboratorial complementar 

antes, durante e após a internação para cirurgia, visto que uma percentagem significativa dos 

pacientes desconhece ou não adere ao tratamento das doenças relacionadas aos fatores de risco 

clássico para aterosclerose e DAC: 

• Idade em anos; 

• Sexo: masculino e feminino; 

• Índice de massa corpórea com classificação pela tabela Organização Mundial da Saúde 

(OMS): normoponderal, sobrepeso, obesidade grau I, II e III; 

• HAS, utilizando critérios da Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2020 ou 

em uso de anti-hipertensivos orais; 

• Dislipidemia, utilizando critérios da Diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 

2017 ou em uso de estatinas; 
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• Diabetes mellitus, utilizando critérios da Conduta Terapêutica no Diabetes Tipo 2: 

Algoritmo SBD 2018, em uso de hipoglicemiantes orais ou insulina; 

• Tabagismo, utilizando critérios da OMS: ex-tabagista quando há cessação de mais de 

um ano, tabagista quando tabagismo ativo; 

• Insuficiência renal crônica (IRC), utilizando critérios de doença renal crônica, de 

clearance de creatinina estimado pela equação de CKD/EPI (Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration) de 2009, menos que 60 mL/min (ROMÃO JUNIOR, 

2004); 

• Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), utilizando classificação de Global 

Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD), de VFC e VF1 menor que 

80%, ou em uso de corticoides e/ou broncodilatadores; 

• Doença arterial obstrutiva periférica (DAOP), utilizando classificação de Rutherford: 

com antecedente de uso de cilostrazol, claudicação de membros inferiores, amputação 

de extremidades e/ou revascularização cirúrgica de membros; 

• Doença cerebrovascular: com antecedentes de doença arterial obstrutiva carotídea, 

AVC permanente ou transitório; 

• Antecedentes familiares: definidos com familiar de primeiro grau abaixo de 65 anos; 

• Sedentarismo, definido pela OMS como: menos de 150 minutos semanais de exercícios 

leves ou caminhadas; 

• Angina, utilizando critérios da Canadian Cardiovascular Society; 

• Insuficiência cardíaca (IC), utilizando critérios da New York Heart Association; 

• Infarto agudo do miocárdio (IAM) com menos de 90 dias; 

• Fração de ejeção de ventrículo esquerdo (FEVE) pelo método de Simpson no pré-

operatório e na pré-angioplastia (na primeira, se houver); 

• Número de obstruções críticas no cateterismo identificadas no cateterismo pré-

operatório e pré-angioplastia (na primeira, se houver); 

• Intervalo em meses entre a primeira angioplastia e a cirurgia; 

• Número de angioplastias realizadas e stents implantados; 

• EuroSCORE; 

• CRM completa (todas as coronárias-alvo) ou incompleta. 

 

4.3 Descrição dos desfechos pós-operatórios 



33 

 

 

Os desfechos foram baseados nos critérios da Society of Thoracic Surgeons, definidos 

como MACCE. A mortalidade foi definida como morte cardiovascular e morte por qualquer 

causa em 30 dias e um ano. Os eventos adversos cardiovasculares e cerebrovasculares maiores 

foram definidos como retorno de angina torácica, IAM não fatal, nova revascularização do 

miocárdio, seja a ICP ou a CRM e AVCI transitório ou permanente. 

 

4.4 Tratamento clínico-cirúrgico 

 

4.4.1 Revascularização cirúrgica do miocárdio 
 

Todos os pacientes foram submetidos a CRM eletiva com toracotomia por esternotomia 

mediana, dissecção de artéria torácica interna esquerda e artéria radial esquerda e veia safena 

interna esquerda, conforme a programação cirúrgica. Em seguida, realizou-se heparinizacão 

plena na dose de 4 mg/kg, canulação da aorta ascendente e átrio direito, instalação de CEC em 

normotermia ou hipotermia leve, pinçamento da aorta ascendente e uso de solução 

cardioplégica rica em potássio, realizando-se, então, a anastomose distal dos enxertos nas 

coronárias-alvo. Após a reabertura da aorta ascendente, realizaram-se anastomoses proximais 

dos enxertos na aorta, conforme necessidade. Houve então a saída de CEC, reposição do 

conteúdo hemático do oxigenador, reversão da heparinizacao com protamina, revisão exaustiva 

de hemostasia, drenagem de cavidades e fechamento por planos. O pós-operatório imediato e 

até o terceiro pós-operatório, em média, foi realizado na Unidade de Terapia Intensiva 

Coronariana. 

 

4.4.2 Revascularização percutânea do miocárdio 
 

Todos os pacientes que foram submetidos a ICP, em regra recebiam anestesia local no 

sítio de punção, que geralmente era a artéria femoral comum direita (Judking) ou a artéria 

braquial direita (Sones). Mais recentemente, passou-se a usar rotineiramente a artéria radial 

direita, diminuindo o tempo necessário de compressão do sítio e a observação de formação de 

hematomas. Imediatamente após a punção, realiza-se heparinização em bolus de 1.000 UI. Os 

stents são montados sobre um balão expansível e conduzidos até o local do implante na 

coronária através de guias e catéteres específicos, percorrendo a artéria por via endovascular, 

onde são expandidos a altas pressões (acima de 15 atm), até alcançar seu máximo diâmetro, 
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persistindo como implante permanente. Se a angioplastia é realizada de forma eletiva, o 

paciente é encaminhado para a enfermaria por 24 horas. 

 

4.5 Tratamento clínico na alta hospitalar 

 

Todo paciente recebe alta hospitalar com as medicações otimizadas: inibidores da 

enzima de conversão da angiotensina ou bloqueadores dos receptores da angiotensina, 

betabloqueadores cardiosseletivos, estatina em dose alta, dupla antiagregação plaquetária com 

ácido acetilsalicílico e clopidogrel, e hipoglicemiantes enterais e parenterais, conforme a 

necessidade. Orientações quanto a mudanças de hábitos de vida, visando a cessação do 

tabagismo, cessação do sedentarismo e controle da obesidade, também são fornecidas. 

 

4.6 Análise estatística 

 

As análises descritivas para os dados quantitativos com distribuição normal foram 

realizadas apresentando-se as médias acompanhadas dos respetivos desvios-padrão. As 

variáveis sem distribuição normal foram apresentadas através de medianas acompanhadas dos 

respectivos intervalos interquartis (IQs). As variáveis categóricas foram expressas através de 

suas frequências e porcentagens. O pressuposto da distribuição normal foi avaliado com o teste 

de Kolmogorov–Smirnov. A comparação da idade entre os grupos foi realizada utilizando o 

teste de Mann–Whitney. Para comparação de proporções, recorreu-se aos testes de qui-

quadrado ou exato de Fisher quando necessário. A análise univariada por regressão logística foi 

utilizada para a exploração de correlação entre as variáveis preditoras e as variáveis desfecho 

(complicações e sobrevida). As variáveis que apresentaram valor de p ≤ 0,1 foram incluídas na 

análise multivariada por regressão logística pelo modelo Stepwase Backward Likelihood Ratio. 

Foi utilizado o valor de significância estatística menor ou igual a 5% (p ≤ 0,05) para todas as 

análises, com exceção da univariada. A modelagem estatística e os testes foram realizados com 

o software SPSS versão 21.0. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 Dados demográficos e características pré-operatória 

 

Neste estudo retrospectivo observacional unicêntrico, dois grupos foram constituídos: o 

grupo de CRM sem ICP prévia com 340 pacientes e o grupo de CRM com ICP prévia com 102 

pacientes, totalizando na coorte original 442 pacientes; portanto 76,3% dos pacientes analisados 

passaram por CRM primária e 23,7% apresentavam ICP prévia. A mediana de idade do grupo 

ICP foi de 61 anos e (IQ 55–66) e no grupo sem ICP foi de 60 anos e (IQ 54–66) com p = 0.576. 

Quanto ao sexo dos pacientes, 65,9% (224) dos pacientes eram do sexo masculino no grupo de 

CRM sem ICP e no grupo de CRM com ICP a porcentagem de pacientes do sexo masculino foi 

de 69,6% (71) (p = 0,491). Houve no grupo com ICP prévia predomínio de indivíduos com DM 

insulino-dependente, 22 (21,6%) vs. 27 (7,9%) com p < 0,0001; com IRC, 8 (7,8%) vs. 8 (2,4%) 

com p = 0,015. Já no grupo sem ICP prévia houve predomínio de pacientes com EuroSCORE 

3 a 6, 24 (23,5%) vs. 41 (12,1%) e > 6,0 vs. 3 (0,9%) com p = 0, 012 (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Dados demográficos e características pré-operatória 

STENT 

VARIÁVEIS 
Frequência (%) 

p 
COM STENT SEM STENT 

Gênero       

Feminino 31 (30,4%) 116 (34,1%) 
0,484 

Masculino 71 (69,6%) 224 (65,9%) 

Idade       

Mediana IQ (25–75%) 61,0 (55 - 66) 60 (54 - 66) 0,576 

IMC       

Normopeso 5 (4,9%) 19 (5,6%) 

0,052 
Sobrepeso 50 (49,0%) 203 (59,7%) 

OB G1 37 (36,3%) 105 (30,9%) 

OB G2 10 (9,8%) 13 (3,8%) 

DLP       

Sim 91 (89,2%) 302 (88,8%) 
0,912 

Não 11 (10,8%) 38 (11,2%) 

DM ID       

Sim 22 (21,6%) 27 (7,9%) 
< 0,001 

Não 80 (78,4%) 313 (92,1%) 

DM IND       

Sim 33 (32,4%) 104 (30,6%) 0,735 
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Não 69 (67,6%) 236 (69,4%) 

HAS       

Sim 94 (92,2%) 295 (86,8%) 
0,141 

Não 8 (7,8%) 45 (13,2%) 

IRC       

Sim  8 (7,8%) 8 (2,4%) 
0,015 

Não 94 (92,2%) 332 (97,6%) 

Tabagista       

Sim 30 (29,4%) 97 (28,5%) 
0,863 

Não 72 (70,6%) 243 (71,5%) 

DPOC       

Sim 7 (6,9%) 20 (5,9%) 
0,717 

Não 95 (93,1%) 320 (94,1%) 

DAOP       

Sim 10 (9,8%) 27 (7,9%) 
0,551 

Não 92 (90,2%) 313 (92,1%) 

AVCI       

Sim 9 (8,8%) 19 (5,6%) 
0,239 

Não 93 (91,2%) 321 (94,4%) 

AP       

Sim 64 (62,7%) 171 (50,3%) 
0,027 

Não 38 (37,3%) 169 (49,7%) 

Sedentário       

Sim 102 (100%) 337 (99,1%) 
> 0,999 

Não 0 3 (0,9%) 

Angina       

0 6 (5,9%) 24 (7,1%) 

0,709 

I 0 4 (1,2%) 

II 16 (15,7%) 61 (17,9%) 

III 76 (74,5%) 242 (71,2%) 

IV 4 (3,9%) 9 (2,6%) 

IC       

I 66 (64,7%) 229 (67,6%) 

0,872 
II 12 (11,8%) 39 (11,5%) 

III 24 (23,5%) 70 (20,6%) 

IV 0 1 (0,3%) 

IAM       

Não 75 (73,5%) 246 (72,4%) 
0,815 

Sim 27 (26,5%) 94(27,6%) 

FEVE       

< 30 0 8 (2,4%) 

0,235 30–39 5 (4,9%) 22 (6,5%) 

40–49 16 (15,7%) 68 (20,1%) 
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> 50 81 (79,4%) 241 (71,1%) 

EuroSCORE       

< 3 78 (76,5%) 294 (87,0%) 

0,012 3–6 24 (23,5%) 41 (12,1%) 

> 6 0 3 (0,9%) 

IMC: índice de massa corporal; OB: obesidade; DLP: dislipidemia; DM ID: diabetes mellitus insulino-
dependente; DM IND: diabetes mellitus não insulino-dependente; HAS: hipertensão arterial sistêmica; 
IRC: insuficiência renal crônica; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DAOP: doença arterial 
obstrutiva crônica; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; IC: insuficiência cardíaca; IAM: infarto 
agudo do miocárdico; Cate: cateterismo cardíaco; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2 Análise comparativa das variáveis preditoras para MACCE de 30 dias 

 

Na avaliação de incidência de MACCE nos pacientes com até 30 dias de seguimento, 

no grupo de CRM sem ICP 4,7% (16) dos pacientes apresentaram eventos definidos no 

MACCE contra 8,8% (9) pacientes no grupo de CRM com ICP, no entanto essa diferença não 

foi estatisticamente significante (Tabela 1). 

Mais 22 variáveis foram avaliadas comparativamente e somente 5 foram 

estatisticamente significativas, sendo elas: idade, DM IND, FEVE, Eurosore e RM completa. 

Os pacientes que apresentaram eventos definidos no MACCE tinham idade mediana de 66 anos 

(IQ 57–71) sendo maior que a mediana de idade de 60 anos (IQ 54–66) dos pacientes sem 

eventos adversos. Uma frequência maior de MACCE foi constatada nos pacientes com DM 

IND (10,2%; 14) comparado com os pacientes sem DM IND (3,6%; 11) (p = 0,005). A 

porcentagem também foi maior em pacientes com FEVE < 30 (62,5%; 5) do que nas outras 

faixas de FEVE 30–39, 40–49 e > 50 (p < 0,001). Os pacientes com escore > 6 do Euroescore 

apresentaram mais casos de MACCE (33,3%; 1) do que pacientes com escore 3–6 (16,9%; 11) 

e pacientes com escore < 3 (3,5%; 13) (p < 0,001). Uma frequência maior de MACCE também 

foi constatada nos pacientes com CRM incompleta (11,5%; 14) em comparação com os 

pacientes com CRM completa (3,4%; 11) (p = 0,001). Os resultados de todas variáveis 

analisadas estão apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Análise comparativa de dados clínicos segundo o MACCE de 30 dias  

VARIÁVEIS 
Frequência (%) 

p 
Com MACCE Sem MACCE 

Grupos    
Com stent 16 (4,7%) 324 (95,3%) 

0,114 
Sem stent 9 (8,8%) 93 (91,2%) 

Gênero    

Feminino 9 (6,1%) 138 (93,9%) 
0,764 

Masculino 16 (5,4%) 279 (94,6%) 

Idade    

Mediana IQ (25–75%) 66 (57 - 71) 60 (54 - 66) 0,045 

IMC    

Normopeso 1 (4,2%) 23 (95,8%) 

0,091 
Sobrepeso 9 (3,6%) 244 (96,4%) 

OB G1 14 (9,9%) 128 (90,1%) 

OB G2 1 (4,3%) 22 (95,7%) 

DLP    

Sim 24 (6,1%) 369 (93,9%) 
0,340 

Não 1 (2,0%) 48 (98,0%) 

DM ID    

Sim 2 (4,1%) 47 (95,9%) 
> 0,999 

Não 23 (5,9%) 370 (94,1%) 

DM IND    

Sim 14 (10,2%) 123 (89,8%) 
0,005 

Não 11 (3,6%) 294 (96,4%) 

HAS    

Sim 23 (5,9%) 366 (94,1%) 
0,754 

Não 2 (3,8%) 51 (96,2%) 

IRC    

Sim 2 (12,5%) 14 (87,5%) 
0,227 

Não 23 (5,4%) 403 (94,6%) 

Tabagista    

Sim 4 (3,1%) 123 (96,9%) 
0,147 

Não 21 (6,7%) 294 (93,3%) 

DPOC    

Sim 0 27 (100%) 
0,387 

Não 25 (6,0%) 390 (94,0%) 

DAOP    

Sim 3 (8,1%) 34 (91,9%) 
0,455 

Não 22 (5,4%) 383 (94,6%) 

AVCI    

Sim 0 28 (100%) 0,391 
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Não 25 (6,0%) 389 (94,0%) 

AP    

Sim 12 (5,1%) 223 (94,9%) 
0,594 

Não 13 (6,3%) 194 (93,7%) 

Sedentário    

Sim 25 (5,7%) 414 (94,3%) 
> 0,999 

Não 0 3 (100%) 

Angina    

0 2 (6,7%) 28 (93,3%) 

0,943 

I 0 4 (100%) 

II 5 (6,5%) 72 (93,5%) 

III 17 (5,3%) 301 (94,7%) 

IV 1 (7,7%) 12 (92,3%) 

IC    

I 12 (4,1%) 283 (95,9%) 

0,228 
II 4 (7,8%) 47 (92,2%) 

III 9 (9,6%) 85 (90,4%) 

IV 0 1 (100%) 

IAM    

Não 8 (6,6%) 113 (93,4%) 
0,593 

Sim 17 (5,3%) 304 (94,7%) 

1º Cate    

1 2 (3,8%) 50 (96,2%) 

0,062 
2 3 (3,1%) 95 (96,9%) 

3 8 (4,4%) 175 (95,6%) 

4 12 (11,2%) 95 (88,8%) 

FEVE    

< 30 5 (62,5%) 3 (37,5%) 

< 0,001 
30–39 2 (7,4%) 25 (92,6%) 

40–49 7 (8,3%) 77 (91,7%) 

> 50 11 (3,4%) 311 (96,6%) 

EuroSCORE    

< 3 13 (3,5%) 359 (96,5%) 

< 0,001 3–6 11 (16,9%) 54 (83,1%) 

> 6 1 (33,3%) 2 (66,7%) 

CRM completa    

Não 14 (11,5%) 108 (88,5%) 
0,001 

Sim 11 (3,4%) 309 (96,6%) 

Intervalo entre a cirurgia e a colocação do 
stent 

   

< 6 meses 2 (6,5%) 29 (93,5%) 
0,182 

> 6 meses 7 (10,3%) 61 (89,7%) 
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Sem stent 16 (4,7%) 327 (95,3%) 

IMC: índice de massa corporal; OB: obesidade; DLP: dislipidemia; DM ID: diabetes mellitus insulino-
dependente; DM IND: diabetes mellitus não insulino-dependente; HAS: hipertensão arterial sistêmica; 
IRC: insuficiência renal crônica; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DAOP: doença arterial 
obstrutiva crônica; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; IC: insuficiência cardíaca; IAM: infarto 
agudo do miocárdico; Cate: cateterismo cardíaco; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio.  
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3 Regressão logística univariada das variáveis preditoras para o desfecho MACCE de 30 

dias 

 

Para a exploração de variáveis preditoras para a variável desfecho, foi utilizada a análise 

de regressão logística univariada e a quantificação da associação foi expressa pelo valor de 

razão de chances (odds ratio, OR). As mesmas variáveis que foram estatisticamente 

significantes na análise comparativa, também foram estatisticamente significantes na análise de 

regressão logística: DM IND, FEVE, EuroSCORE e CRM Completa se apresentaram com 

fatores preditores para MACCE e os valores de OR, os respectivos intervalo de confiança (IC 

95%) e valores de significância de cada variável estão apresentados na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Análise de regressão logística univariada MACCE de 30 dias 

VARIÁVEL OR IC (95%) p 

Stent (com stent/sem stent) 1,960 0,839–4,578 0,120 

Gênero (feminino/masculino) 1,137 0,490–2,639 0,765 

Idade 1,051 1,000–1,104 0,051 

IMC (normopeso+sobrepeso/OB G2) 0,824 0,101–6,736 0,857 

IMC (OBG1/OB G2) 2,406 0,301–19,233 0,408 

DLP (sim/não) 3,122 0,413–23,602 0,270 

DM (sim/não) 0,685 0,156–2,996 0,615 

DM IND (sim/não) 3,042 1,344–6,888 0,008 

HAS (sim/não) 1,602 0,367–7,000 0,531 

IRC (sim/não) 2,503 0,537–11,676 0,243 

Tabagista (tabagista + ex-tabagista/não) 0,491 0,218–1,105 0,086 

DPOC (sim/não) - - - 

DAOP (sim/não) 1,536 0,437–5,395 0,503 

AVCI (sim/não) - - - 

AP (sim/não) 0,803 0,358–1,801 0,595 

Sedentarismo (sim/não) - - - 

Angina (0–II/III e IV) 0,854 0,347–2,103 0,732 

IC (I e II/III e IV) 2,158 0,922–5,052 0,076 
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IAM (sim/não) 1,266 0,532–3,015 0,594 

1º Cate (1/4+) 0,317 0,068–1,471 0,142 

1º Cate (2/4+) 0,250 0,068–0,914 0,036 

1º Cate (3/4+) 0,362 0,143–9,16 0,032 

FEVE (<30/>50) 47,121 9,976–222,573 < 0,001 

FEVE 30–90/>50) 2,262 0,475–10,772 0,305 

FEVE (40–49/>50) 2,570 2,570–0,965 0,059 

EuroSCORE (<3/>6) 0,072 0,006–0,851 0,037 

EuroSCORE (3–6/>6) 0,407 0,034–4,897 0,479 

CRM completa (não/sim) 3,641 1,605–8,264 0,002 

Intervalo entre cirurgia e colocação do stent 
(até 6 meses/sem stent) 

1,409 0,309–6,433 0,658 

Intervalo entre cirurgia e colocação do stent 
(> 6 meses/sem stent) 

2,345 0,926–5,940 0,072 

IMC: índice de massa corporal; OB: obesidade; DLP: dislipidemia; DM ID: diabetes mellitus insulino-
dependente; DM IND: diabetes mellitus não insulino-dependente; HAS: hipertensão arterial sistêmica; 
IRC: insuficiência renal crônica; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DAOP: doença arterial 
obstrutiva crônica; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; IC: insuficiência cardíaca; IAM: infarto 
agudo do miocárdico; Cate: cateterismo cardíaco; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.4 Regressão logística multivariada das variáveis preditoras para o desfecho MACCE de 30 

dias 

 

A regressão logística multivariada foi utilizada para avaliar a independência de cada 

variável preditora (DM IND, FEVE, EuroSCORE e CRM completa) indicada pela análise de 

regressão logística univariada. As variáveis idade, tabagista, IC e intervalo entre cirurgia e 

colocação do stent também entraram no modelo estatístico devido a apresentarem valores de 

p < 0,1. As variáveis que permaneceram estatisticamente significantes foram DM IND, 1º Cate 

(2/4+), FEVE (<30/>50), FEVE (40–49/>50), CRM completa e intervalo entre cirurgia e 

colocação do stent (Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Análise de regressão logística multivariada MACCE de 30 dias 

VARIÁVEL OR IC (95%) p 

DM IND 2,537 1,008–6,385 0,048 

1º Cate (1/4+) 0,192 0,031–1,205 0,078 

1º Cate (2/4+) 0,127 0,024–0,674 0,015 

1º Cate (3/4+) 0,337 0,112–1,016 0,053 

FEVE (<30/>50) 37,834 6,457–221,666 < 0,001 

FEVE 30-90/>50) 2,474 0,483–12,886 0,277 
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FEVE (40-49/>50) 2,358 0,813–6,839 0,114 

CRM completa (não/sim) 2,840 1,175–6,864 0,020 

Intervalo entre cirurgia e colocação do stent (> 6 
meses/sem stent) 

8,230 2,366–28,624 0,001 

DM IND: diabetes mellitus não insulino-dependente; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.5 Análise comparativa das variáveis preditoras para MACCE de 1 ano 

 

Diferentemente do MACCE de 30 dias, onde não foi encontrada diferença 

estatisticamente significativa quanto ao número de pacientes que apresentaram eventos 

adversos definidos pelo MACCE, entre o grupo de CRM sem ICP com o grupo CRM com ICP, 

no MACCE de 1 ano, essa diferença foi estatisticamente significativa. No grupo de CRM sem 

ICP 6,2% (21) dos pacientes apresentaram MACCE contra 14,7% (15) pacientes no grupo de 

CRM com ICP (p = 0,006; Tabela 4). 

As mesmas 22 variáveis analisadas no MACCE de 30 dias também foram avaliadas 

comparativamente no MACCE de 1 ano e somente 4 variáveis foram estatisticamente 

significativas, sendo elas: Eurosore e CRM completa e intervalo entre a cirurgia e a colocação 

do stent. Os pacientes com escore > 6 do Euroescore apresentaram mais casos de MACCE 

(33,3%; 1) do que pacientes com escore 3–6 (15,4%; 10) e pacientes com escore < 3 (6,7%; 25) 

(p = 0,043). CRM completa nos pacientes apresentou menos MACCE (5,9%; 19) em 

comparação com os pacientes com CRM completa (13,9%; 17) (p = 0,006). Os pacientes com 

intervalo > 6 meses de intervalo entre a colocação do stent e a cirurgia apresentaram mais casos 

de pacientes com MACCE (20,6%; 14) em comparação com os pacientes com intervalo < 6 

meses e com pacientes sem stent (6,1%; 21) (p < 0,001). Os resultados de todas variáveis 

analisadas estão apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 – Análise comparativa de dados clínicos segundo o MACCE de 1 ano 

VARIÁVEL OR IC (95%) p 

Stent (com stent/sem stent) 2,619 1,296–5,294 0,006 

Gênero (feminino/masculino) 1,147 0,564–2,336 0,705 

Idade 0,976 0,937–1,016 0,229 

IMC (normopeso+sobrepeso/OB G2) 0,463 0,126–1,707 0,248 

IMC (OBG1/OB G2) 0,787 0,209–2,966 0,724 

DLP (sim/não) 2,226 0,518–9,566 0,282 

DM (sim/não) 1,003 0,339–2,967 0,996 
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DM IND (sim/não) 1,464 0,725–2,956 0,288 

HAS (sim/não) 1,098 0,372–3,238 0,865 

IRC (sim/não) 1,647 0,359–7,549 0,521 

Tabagista (tabagista+extabagista/não) 1,724 0,765–3,886 0,189 

DPOC (sim/não) 2,815 0,997–7,947 0,051 

DAOP (sim/não) 2,419 0,936–6,256 0,068 

AVCI (sim/não ) 1,385 0,397–4,832 0,609 

AP (sim/não) 1,424 0,709–2,861 0,321 

Sedentarismo (sim/não) 0,173 0,015–1,959 0,157 

Angina (0–II/III e IV) 0,861 0,401–1,847 0,701 

IC (I e II/III e IV) 1,940 0,931–4,040 0,077 

IAM (sim/não) 0,618 0,263–1,451 0,269 

1º Cate (1/4+) 0,808 241–2,711 0,730 

1º Cate (2/4+) 1,102 0,438–2,774 0,836 

1º Cate (3/4+) 0,620 0,254–1,513 0,294 

FEVE (<30/>50) 1,857 0,219–15,750 0,570 

FEVE 30–90/>50) 2,261 0,721–7,093 0,162 

FEVE (40–49/>50) 1,182 0,489–2,856 0,711 

EuroSCORE (<3/>6) 0,144 0,013–1,644 0,119 

EuroSCORE (3–6/>6) 0,364 0,030–4,400 0,426 

RM completa (Não/Sim) 2,565 1,285–5,119 0,008 

Intervalo entre cirurgia e colocação 
do stent (até 6 meses/sem stent) 

0,511 0,066–3,933 0,519 

Intervalo entre cirurgia e colocação 
do stent (> 6 meses/sem stent) 

3,975 1,906–8,291 < 0,001 

IMC: índice de massa corporal; OB: obesidade; DLP: dislipidemia; DM ID: diabetes mellitus insulino-
dependente; DM IND: diabetes mellitus não insulino-dependente; HAS: hipertensão arterial sistêmica; 
IRC: insuficiência renal crônica; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DAOP: doença arterial 
obstrutiva crônica; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; IC: insuficiência cardíaca; IAM: infarto 
agudo do miocárdico; Cate: cateterismo cardíaco; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.6 Regressão logística univariada das variáveis preditoras para o desfecho MACCE de 1 ano 

 

Da mesma forma que no MACCE de 30 dias, para a exploração de variáveis preditoras 

para a variável desfecho MACCE de 1 ano, foi utilizada a análise de regressão logística 

univariada e a quantificação da associação foi expressa por OR. As mesmas variáveis que foram 

estatisticamente significantes na análise comparativa também foram estatisticamente 

significantes na análise de regressão logística: IC, stent-ICP prévia, CRM Completa e Intervalo 

entre cirurgia e colocação do stent > 6 meses, se apresentaram como fatores preditores para o 

MACCE e os valores de OR, os respectivos IC (95%) e valores de significância de cada variável 
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estão apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Análise de regressão logística univariada MACCE de 1 ano 

 

VARIÁVEIS 
Frequência (%) 

p 
Com MACCE Sem MACCE 

Grupos       

Com stent 15 (14,7%) 87 (85,3%) 
0,006 

Sem stent 21 (6,2%) 319 (93,8%) 

Gênero       

Feminino 13 (8,8) 134 (91,2) 
0,705 

Masculino 23 (7,8) 272 (92,2) 

Idade       

Mediana IQ (25–75%) 62 (57–65,5) 60 (54–66) 0,257 

IMC       

Normopeso 0 24 (100%) 

0,227 
Sobrepeso 18 (7,1%) 235 (92,9%) 

OB G1 15 (10,6%) 127 (89,4%) 

OB G2 3 (13,0%) 20 (87,0%) 

DLP       

Sim 34 (8,7%) 359 (91,3%) 
0,406 

Não 2 (4,1%) 47 (95,9%) 

DM ID       

Sim 4 (8,2%) 45 (91,8%) 
> 0,999 

Não 32 (8,1%) 361 (91,9%) 

DM IND       

Sim 14 (10,2%) 123 (89,8%) 
0,285 

Não 22 (7,2%) 283 (92,8%) 

HAS       

Sim 32 (8,2%) 357 (91,8%) 
> 0,999 

Não 4 (7,5%) 49 (92,5%) 

IRC       

Sim  2 (12,5%) 14 (87,5%) 
0,380 

Não 34 (8,0%) 392 (92,0%) 

Tabagista       

Sim 2 (12,5%) 14 (87,5%) 
0,801 

Não 34 (8,0%) 392 (92,0%) 

DPOC       

Sim 5 (18,5%) 22 (81,5%) 
0,058 

Não 31 (7,5%) 384 (92,5%) 

DAOP       

Sim 6 (16,2%) 31 (83,8%) 0,105 
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Não 30 (7,4%) 375 (92,6%) 

AVCI       

Sim 3 (10,7%) 25 (89,3%) 
0,489 

Não 33 (8,0%) 381 (92,0%) 

AP       

Sim 22 (9,4%) 213 (90,6%) 
0,319 

Não 14 (6,8%) 193 (93,2%) 

Sedentário       

Sim 35 (8,0%) 404 (92,0%) 
0,225 

Não 1 (33,3%) 2 (66,7%) 

Angina       

0 3 (10,0%) 27 (90,0%) 

0,128 

I 2 (50,0%) 2 (50,0%) 

II 5 (6,5%) 72 (93,5%) 

III 24 (7,5%) 294 (92,5%) 

IV 2 (15,4%) 11 (84,6%) 

IC       

I 18 (6,1%) 277 (93,9%) 

0,029 
II 6 (11,8%) 45 (88,2%) 

III 11 (11,7%) 83 (88,3%) 

IV 1 (100%) 0 

IAM       

Não 7 (5,8%) 114 (94,2%) 
0,265 

Sim 29 (9,0%) 292 (91,0%) 

1º Cate       

1 4 (7,7%) 48 (92,3%) 

0,591 
2 10 (10,2%) 88 (89,8%) 

3 11 (6,0%) 172 (94,0%) 

4 10 (9,3%) 97 (90,7%) 

FEVE       

< 30 1 (12%) 7 (87,5%) 

0,518 
30 - 39 4 (14,8%) 23 (85,2%) 

40 - 49 7 (8,3%) 77 (91,7%) 

> 50 23 (7,1%) 299 (92,9%) 

EuroSCORE       

< 3 25 (6,7%) 347 (93,3%) 

0,043 3 - 6 10 (15,4%) 55 (84,6%) 

> 6 1 (33,3%) 2 (66,7%) 

CRM completa      

Não 17 (13,9%) 105 (86,1%) 
0,006 

Sim 19 (5,9%) 301 (94,1%) 

Intervalo entre a cirurgia e a 
colocação do stent       
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< 6 meses 1 (3,2%) 30 (96,8%) 

< 0,001 > 6 meses 14 (20,6%) 54 (79,4%) 

Sem stent 21 (6,1%) 322 (93,9%) 

IMC: índice de massa corporal; OB: obesidade; DLP: dislipidemia; DM ID: diabetes mellitus insulino-
dependente; DM IND: diabetes mellitus não insulino-dependente; HAS: hipertensão arterial sistêmica; 
IRC: insuficiência renal crônica; DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; DAOP: doença arterial 
obstrutiva crônica; AVCI: acidente vascular cerebral isquêmico; IC: insuficiência cardíaca; IAM: infarto 
agudo do miocárdico; Cate: cateterismo cardíaco; FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo; 
CRM: cirurgia de revascularização do miocárdio. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

5.7 Regressão logística multivariada das variáveis preditoras para o desfecho MACCE de 1 ano 

 

A regressão logística multivariada foi utilizada para avaliar a independência de cada 

variável preditora (stent, IC, CRM completa e intervalo entre cirurgia de colocação do stent) 

indicada pela análise de regressão logística univariada. As variáveis DPOC e DAOP também 

entraram no modelo estatístico devido apresentarem valores de p < 0,1. As variáveis que 

permaneceram como variáveis estatisticamente significantes foram stent-ICP prévia e CRM 

completa. DPOC apresentou valor de significância estatística marginal (p = 0,057) (Tabela 7). 

 

Tabela 7 – Análise de regressão logística multivariada MACCE de 1 ano 

VARIÁVEL OR IC (95%) p 

Stent (com stent/sem stent) 2,493 1,219–5,100 0,012 

DPOC (sim/não) 2,817 0,969–8,191 0,057 

CRM completa (não/sim) 2,490 1,234–5,025 0,011 

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica; CRM: cirurgia de revascularização do 
miocárdio. 
Fonte: Elaboração própria. 
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6 DISCUSSÃO 
 

6.1 Considerações gerais 

 

É natural que a possibilidade de se submeter a uma cirurgia de tórax aberto desencadeie 

sentimentos potencialmente negativos em decorrência de experiências relatadas ou vivenciadas 

e de seus significados, ou seja, a interpretação atribuída à cirurgia é mais importante do que a 

própria cirurgia. Quando um paciente recebe a notícia de que terá que se submeter a um 

procedimento cirúrgico, estará automaticamente focado nas implicações desse evento em sua 

vida, pois o diagnóstico e a necessidade da cirurgia como forma de tratamento significam que 

sua saúde está debilitada (JUAN, 2007). 

A hospitalização isolada causa estresse, que é ainda maior em pacientes cirúrgicos. O 

caráter estressante do acontecimento cirúrgico depende diretamente da gravidade da doença, 

incluindo os sintomas gerados, a presença de dor, a possibilidade de tratamento e cura e os 

meios para se atingir esse propósito, medicamentos, procedimentos invasivos, tempo de 

hospitalização, o temor de não despertar da anestesia, as consequências da cirurgia, como a 

perda da autonomia e a morte (GARRETSON, 2004). 

Diante disso, é esperado e compreensível que técnicas cirúrgicas com menor 

invasibilidade, como a ICP, no lugar da CRM, tenham melhor aceitação tanto do paciente, 

quanto do cardiologista clínico, que, em última análise, é o profissional médico que 

acompanhará o paciente em seu pós-operatório tardio, e, com frequência, por toda a vida. 

No estudo SYNTAX, referência para tomada de decisão no tratamento invasivo da 

DAC, 50 pacientes designados para CRM e apenas 11 pacientes designados para ICP retiraram 

o consentimento para o tratamento randomizado, sugerindo que a preferência do paciente 

influenciou a aceitação do tratamento designado. A opção pela ICP com anestesia local, 

atualmente realizada pela punção da artéria radial, com duração de 30 a 60 minutos, em muitos 

casos, sem necessidade de internação em UTI, com internação hospitalar de 24 a 48 horas e 

rápida recuperação da autonomia funcional, incluindo-se a profissional, é atualmente 

predominante, em substituição a um procedimento cirúrgico que necessita de anestesia geral, 

toracotomia mediana e longas incisões em um membro inferior e/ou superior, com internação 

em UTI e hospitalar, em média por 10 dias, com recuperação de autonomia funcional e 

profissional que pode demorar meses. 

O advento do escore SYNTAX e, recentemente, seu aprimoramento com o SYNTAX 
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II, uma ferramenta confiável e acessível de tomada de decisão em relação à melhor estratégia 

de revascularização — ICP ou CRM — em pacientes com doença coronária multiarterial, 

tornou-se de amplo uso. Na tentativa de individualizar o risco, o escore SYNTAX II inclui seis 

variáveis clínicas: idade, sexo, função renal, função ventricular, DPOC e doença vascular 

periférica; e duas variáveis anatômicas: lesão de tronco da coronária esquerda e escore 

SYNTAX, que analisa as características da DAC em cada paciente e determina onde a DAC 

está predominantemente localizada (coronária esquerda ou direita), o número de lesões e de 

segmentos envolvidos e classifica a complexidade de cada lesão significativa (≥ 50% em vasos 

de calibre ≥ 1,5 mm), incluindo as informações quanto a comprimento, posição e tortuosidade 

de cada lesão: se esta ocorre em bifurcações ou trifurcações, se apresenta calcificação, trombos 

e doença difusa. A somatória da avaliação de cada lesão e seu fator de complexidade é o escore 

geral do paciente. Uma contagem mais elevada do SYNTAX indica maior dificuldade técnica 

e um prognóstico potencialmente pior a curto e longo prazos para ICP em relação à CRM, assim 

como uma contagem mais baixa favorece a terapêutica com ICP. Portanto, através de apenas 8 

variáveis, o SYNTAX II ajuda o cardiologista clínico a refinar a tomada de decisão frente a um 

paciente coronariano multiarterial (GUEDES; 2017, TOOLS..., 2016). 

O escore SYNTAX II apresentou boa performance em sua extensa validação (Registro 

DELTA, estudos PRECOMBAT e BEST). Recentemente, os resultados do seguimento de 4 

anos do trial SYNTAX pela primeira vez apresentaram diminuição de morte geral e de IAM 

com a revascularização cirúrgica, quando comparados com a angioplastia com  stent 

farmacológico. Isso foi matematicamente e clinicamente significante e indica que, 

provavelmente, a revascularização mais completa efetuada pela cirurgia começa a fazer 

diferença, diminuindo o risco do paciente infartar em um novo território, por exemplo. Já em 

relação ao AVC, a diferença entre as duas estratégias perdeu significância estatística. No grupo 

com escore SYNTAX inferior a 22 (25% da população) não houve diferença de resultados entre 

as duas estratégias, ou seja, a angioplastia é uma alternativa tão segura e eficaz quanto a cirurgia. 

Muitos hemodinamicistas afirmam que, caso fossem usados stents mais modernos (como os 

que usam everolimo), os resultados poderiam ser diferentes. Parece pouco provável, uma vez 

que os trials com stent farmacológico continuam a não mostrar diferença de morte ou IAM 

quando comparados com SNF ou mesmo com tratamento clínico otimizado. De forma 

resumida: para paciente com diabetes com lesão de três ou mais vasos, a indicação é de cirurgia 

convencional; na doença coronariana estável, tanto a angioplastia quanto a cirurgia 

convencional diminuem mortalidade em pacientes com angina estável comparada com 
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tratamento medicamentoso isolado, devendo o Heart Team juntamente com o paciente tomar 

essa decisão (LAPA, 2011; MOHR et al., 2013). 

É importante lembrar que a experiência do serviço em angioplastias complexas e/ou 

cirurgia cardíaca deve ser levada em consideração e também que os resultados do SYNTAX II 

não se aplicam à nossa população do SUS, onde os stents farmacológicos, comumente, não 

estão disponíveis. 

Corroborando o acima exposto, Bianco et al. (2021) publicaram revisão sistemática de 

artigos publicados até julho de 2017 para identificar ensaios clínicos randomizados comparando 

CRM com ICP com stents em pacientes com fração de ejeção reduzida e evidenciou novamente 

que CRM teve um benefício de mortalidade em relação à ICP em pacientes com doença 

multiarterial, principalmente aqueles com diabetes e maior complexidade coronariana, 

independentemente da fração de ejeção. 

Portanto pode-se afirmar que há um consenso de que pacientes multiarteriais com 

diabetes e pacientes multiarteriais com anatomia complexa, independentemente da fração de 

ejeção do ventrículo esquerdo, devem prioritariamente ter indicação cirúrgica para 

revascularização do miocárdio, e que nos demais casos, que representam a maioria dos 

pacientes, a decisão deve envolver o paciente, o cardiologista clínico, o cardiologista 

intervencionista e o cirurgião cardiovascular, tal como a experiência dos serviços 

intervencionista e cirúrgico da instituição. 

Os primeiros estudos publicados que analisaram o impacto clínico da ICP numa 

posterior CRM, datam de 2005. A ICP se consolidou através dos anos como a terapia padrão-

ouro para as síndromes coronarianas agudas e como a principal opção de tratamento para DAC 

crônica. Devido a essa evolução, de 15 a 30% desses pacientes precisam de nova 

revascularização coronária, sendo que aproximadamente 20% são encaminhados para CRM. 

Embora o impacto clínico da ICP prévia em pacientes que necessitam de CRM 

permaneça incerto, possíveis mecanismos fisiopatológicos dessa técnica foram descritos: a 

hiperexpansão do stent, levando à lesão endotelial coronariana e hiperplasia intimal em resposta 

à inflamação crônica mantida pelo stent (SERRUYS et al., 1999). O endotélio coronário 

disfuncional e desnudado ativa citocinas e o sistema de contato, conduzindo a um acúmulo de 

plaquetas e neutrófilos, causando obstrução trombótica microvascular e/ou microembolização 

distal devido a microagregados plaquetários (HLATKY et al., 2009). Além disso, a obstrução 

ou a oclusão de ramos colaterais dos troncos coronários principais em decorrência de múltiplos 

e sobrepostos stents (stent jail) pode levar a um fluxo sanguíneo colateral comprometido, 



50 

 

afetando o escoamento coronário e a taxa de permeabilidade dos enxertos (DAEMEN et al., 

2008). Devido ainda a esse fato e à impossibilidade de remoção do stent, a anastomose de um 

enxerto será inserida mais distalmente, onde os vasos são de menor diâmetro, levando 

novamente a um escoamento comprometido e uma permeabilidade prejudicada (MIGUEL, 

2018). 

Por fim, cabe apresentar alguns aspectos socioeconômicos e de custo-efetividade de 

ambos os métodos. O envelhecimento da população e a melhora da sobrevida após a síndrome 

coronariana aguda na condução da doença coronariana crônica têm representado um custo 

econômico substancial para os sistemas de saúde, especialmente aos sistemas com 

financiamento público (HENDERSON, 2016). No Brasil, o SUS tem como setor de custos mais 

elevados, há anos, as doenças cardiovasculares, dentre elas a DAC. Os custos variam 

amplamente entre os diferentes sistemas de saúde, materiais especiais e também pelo perfil de 

risco cardiovascular e pela expectativa de vida da população (WALKER et al., 2016). Ademais, 

os custos dos procedimentos de revascularização miocárdica evoluíram ao longo do tempo à 

medida que novas tecnologias se tornaram disponíveis. Na era pré-stent, o custo de uma CRM 

era superior ao dobro do custo de um procedimento de angioplastia coronariana por balão, que 

se atenuava durante o seguimento, refletindo maior necessidade de procedimentos adicionais 

de revascularização e medicamentos após a cirurgia percutânea. A introdução de stents 

convencionais pouco reduziu a diferença de custos entre as duas estratégias de revascularização 

devido à necessidade de equipamentos e medicamentos adicionais e à necessidade de tratar 

complicações tardias, incluindo reestenose intra-stent (HENDERSON et al., 1998). O 

desenvolvimento de stents farmacológicos melhorou o desfecho clínico, mas aumentou ainda 

mais os custos da revascularização percutânea, levando à restrição do uso dessa tecnologia em 

muitos países, situação na qual o SUS no Brasil ainda se encontra. No geral, os custos totais da 

hospitalização foram maiores para os pacientes designados para CRM, mas essa diferença se 

atenuou ao longo de 5 anos, pois os pacientes designados para ICP exigiram mais 

procedimentos de revascularização repetidos e incorreram em custos de medicação mais 

elevados. 

Ariyaratne et al. (2016), em sua revisão sistemática de estudos comparando 

procedimentos de revascularização cirúrgica e percutânea em indivíduos com doença 

multiarterial, identificaram 16 estudos econômicos de saúde relevantes. As características dos 

pacientes variaram entre os estudos selecionados, com média de idade variando de 53 a 74 anos, 

com considerável heterogeneidade nas técnicas de revascularização empregadas nesse período, 
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e apenas cinco estudos incluíram pacientes tratados por ICP com stent farmacológico. Nessa 

revisão, os estudos com horizontes de tempo curtos favoreceram principalmente a 

revascularização percutânea, mas três estudos recentes com horizontes de tempo mais longos 

(SYNTAX, FREEDOM e ASCERT) favoreceram a CRM. Com base nisso, os autores 

concluíram que, para pacientes com doença multiarterial, a CRM é economicamente mais 

atraente do que a revascularização percutânea. 

Contudo outras análises econômicas da saúde sobre o mesmo problema chegaram a 

conclusões diferentes. Em uma análise econômica realizada juntamente com o desenvolvimento 

de uma diretriz clínica sobre angina estável, o National Institute of Health and Care Excellence 

(2011) concluiu que a ICP em pacientes com doença multiarterial provavelmente será custo-

efetiva quando comparada à CRM em um futuro próximo. Em outro estudo, 15 ensaios 

randomizados de estratégias de tratamento para angina estável que relataram análises de custo-

efetividade foram incluídos em uma metanálise e, analisando as estratégias de intervenção 

medicamentosa, cirúrgica e percutânea em 3 anos, todas tiveram efeitos comparáveis na taxa 

de morte ou infarto do miocárdio, contudo a CRM foi a mais cara e, por inferência, a estratégia 

menos custo-efetiva (CARUBA et al., 2014). 

 

6.2 Considerações específicas 

 

Para fins didáticos, os estudos elencados foram divididos em dois grupos, aqueles que 

apresentaram e os que não apresentaram impacto clínico, organizados de forma cronológica. 

Hassan et al. (2005) avaliaram o impacto da ICP prévia na mortalidade intra-hospitalar 

após a CRM em 632 pacientes, em dois centros no Canadá. O grupo com ICP anterior era 

composto por pacientes mais idosos, com menor fração de ejeção (< 0,40), doença principal de 

três vasos, mais propensos a ter um estado de urgência. As taxas de mortalidade intra-hospitalar 

após CRM foram maiores em pacientes com ICP anterior, e, usando técnicas multivariadas, a 

ICP prévia emergiu como um preditor independente de mortalidade pós-operatória intra-

hospitalar. 

Thielmann et al. (2006) publicaram análise de 2.626 pacientes submetidos entre janeiro 

de 2000 e janeiro de 2005 a CRM eletiva e isolada sem antecedentes de ICP, comparados com 

360 pacientes após uma única ICP e com 289 pacientes após duas ou mais ICPs antes da CRM 

eletiva, em um único centro na Alemanha. Foram avaliados quanto à mortalidade hospitalar e 

MACCE. Foi o primeiro estudo a demonstrar um risco significativamente aumentado de 
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mortalidade intra-hospitalar e outros eventos definidos pelo MACCE. Em pacientes com 

histórico de múltiplas sessões de ICP, o risco perioperatório de mortalidade intra-hospitalar e 

MACCE durante a revascularização do miocárdio eletiva subsequente é aumentado. 

Pliam et al. (2007) revisaram prontuários de 1.471 pacientes submetidos à CRM de 

janeiro de 2000 a março de 2005 nos Estados Unidos. Os pacientes foram divididos em três 

grupos: CRM sem stents (1.317), CRM com um a três stents prévios (137) e CRM com mais 

de três stents prévios (17). Os pacientes com stent eram mais jovens, tinham angina mais 

instável, melhores frações de ejeção, mais diabetes, menos enxertos de artéria torácica interna, 

menos revascularização completa e internações hospitalares mais longas. A sobrevida 

percentual para os grupos em 60 meses foi de 82,1%, 84,7% e 72,6%, respectivamente, ou seja, 

a ICP prévia pode estar associada a maior risco pré-operatório, procedimentos operatórios mais 

limitados e mais complicações pós-operatórias. 

O estudo IMAGINE, randomizado e multicêntrico europeu (CHOCRON et al., 2008), 

concluiu que pacientes com FEVE maior ou igual a 40%, com história de ICP antes da CRM, 

tiveram um pior resultado pós-CRM, em comparação com aqueles sem ICP prévia, bem como, 

maior necessidade de nova revascularização coronária e recorrência de angina instável exigindo 

hospitalização, mesmo quando ajustados para características basais. 

Tran et al. (2009) apresentaram análise de 1.758 pacientes consecutivos com DM 

submetidos à primeira CRM isolada, entre janeiro de 2001 e dezembro de 2006, dos quais 1.537 

pacientes não tiveram ICP prévia e foram comparados com 221 pacientes com ICP prévia. 

Quanto a resultado perioperatório adverso e sobrevida a médio prazo de 2 anos, os pacientes 

com ICP prévia apresentaram risco aumentado de morte operatória, aumento de complicações 

perioperatórias e diminuição da sobrevida ajustada por idade em 2 anos de seguimento. 

Massoudy et al. (2010) analisaram dados fornecidos por oito centros da Alemanha: 

37.140 pacientes submetidos à CRM isolada pela primeira vez, entre janeiro de 2000 e 

dezembro de 2005, segmentados em três grupos — pacientes sem ICP prévia, com uma ICP 

anterior e com duas ou mais ICP prévias a CRM. Essa análise multicêntrica evidenciou que 

múltiplas ICPs aumentam a mortalidade hospitalar e a incidência de MACE após a CRM. 

Eifert et al. (2010), em um estudo observacional em um único centro na Alemanha, 

compararam consecutivamente 100 pacientes com ICP, com média de dois stents prévios antes 

da CRM e 100 pacientes submetidos à CRM primária, com média de seguimento de 5 anos. Os 

pacientes com ICP prévia se apresentaram para CRM com DAC mais grave, maior incidência 

de IAM prévio e angina instável, menor número de enxertos no total e também de enxertos 
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arteriais. Com relação ao pós-operatório, observou-se maior uso de drogas vasoativas, maior 

necessidade de ressuscitação pós-operatória e de balão intra-aórtico. Morbidade, mortalidade e 

taxa de reoperação a médio prazo foram significativamente maiores em pacientes com ICP 

prévia. 

Sakaguchi, Shimamoto e Komiya (2011) analisaram três grupos de pacientes 

submetidos a CRM em um único centro no Japão, 515 pacientes sem ICP, 179 pacientes com 

ICP única, e 200 pacientes com ICP múltipla (média 3,6 ± 2,3 vezes). Foram comparados os 

resultados clínicos iniciais e tardios, tendo a FEVE pré-operatória significativamente maior no 

grupo sem ICP prévia, o número de enxertos de CRM significativamente menor no grupo com 

múltiplas ICP, mortalidade sem diferença estatisticamente significativa entre os grupos, embora 

a mortalidade hospitalar no grupo com ICPs múltiplas tenha sido maior, e em análise 

multivariada, repetidas ICPs prévias em um paciente, foram identificadas como um fator de 

risco independente para morte cardíaca. 

Lisboa et al. (2012), no Brasil, analisaram de forma prospectiva 938 pacientes 

submetidos a CRM com CEC sem ICP prévia (85,3%) e 161 com ICP prévia (14,6%), 

utilizando modelos de regressão logística e análise de pareamento de amostras. Em ambos os 

grupos havia semelhança em relação aos fatores de risco, exceto angina instável, mais 

prevalente no grupo com ICP prévia. A mortalidade hospitalar após CRM foi maior entre os 

pacientes com ICP prévia e semelhante à esperada em relação ao EuroSCORE. Na análise com 

regressão logística multivariada, a ICP prévia emergiu como fator de risco independente para 

mortalidade hospitalar pós-operatória, tão forte quanto diabetes. Após o pareamento dos 

grupos, a mortalidade hospitalar continuou sendo maior entre os pacientes com ICP prévia. 

Carnero-Alcázar et al. (2012) analisaram 1.020 pacientes submetidos a CRM de janeiro 

de 2005 a dezembro de 2009, em um único centro na Espanha, incluindo 156 (15,3%), que 

possuíam ICP com pelo menos um stent anterior. O acompanhamento médio foi de 32 meses, 

as taxas de sobrevida geral de 1, 3 e 5 anos foram de 95, 92 e 91% para o grupo sem ICP vs. 

82, 77 e 74% para o grupo com ICP, respectivamente. As taxas de sobrevida de 1, 3 e 5 anos 

sem MACCE foram: 92, 87 e 76% para pacientes sem ICP vs. 77, 66 e 56% para aqueles com 

ICP, evidenciando que os pacientes com stent apresentaram menor sobrevida e maior risco de 

morte, IAM ou necessidade de repetição da revascularização em seguimento de médio prazo 

após CRM. 

Mannacio et al. (2012) analisaram em quatro centros italianos 7.855 pacientes 

submetidos a CRM entre janeiro de 2000 e dezembro de 2005, sendo que 87% não tinham ICP 
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prévia e 13% tinham. Após análise de regressão logística condicional, identificou-se o histórico 

de ICP anterior como significativamente associado a um risco aumentado de mortalidade 

hospitalar e MACCE, com a sobrevida em 3 e 5 anos, menor em pacientes com ICP prévia. 

Metha et al. (2012) analisaram 34.316 pacientes que foram submetidos a CRMs isoladas 

em 16 diferentes instituições da Virginia, nos Estados Unidos, de 2001 a 2008, constando 81,3% 

sem ICP prévia e 12,7% com ICP prévia. Os pacientes com ICP prévia eram mais jovens, com 

mais antecedente de IAM prévio, hospitalização mais longa e taxas de readmissão hospitalar 

mais altas, todavia menos comumente tinham IC. A mortalidade operatória foi semelhante entre 

os grupos, indicando que a ICP prévia está associada a complicações pré-operatórias maiores, 

maior tempo de internação hospitalar e maiores taxas de readmissão após CRM, sendo em 

aproximadamente 15 a 30% desses pacientes submetidos à ICP, para nova revascularização. 

Negargar et al. (2014), em um centro no Irã, compararam as complicações imediatas 

pós-CRM entre pacientes com e sem ICP prévia, analisando 556 candidatos a CRM, incluindo 

73 pacientes com ICP prévia e 483 pacientes sem ICP prévia, e observaram que uma história 

positiva de stent coronário, independentemente do número ou tipo de stent, aumenta 

significativamente o risco de complicações pós-CRM imediatas, com maior elevação de 

troponina, maior utilização de drogas vasoativas e assistência ventricular esquerda. 

Nauffal et al. (2015) estudaram o impacto da ICP prévia na mortalidade tardia da CRM 

em pacientes diabéticos com doença triarterial, de uma única instituição em Ohio, Estados 

Unidos, no período de 1996–2007, identificando 1.583 pacientes com diabetes e doença 

triarterial, divididos em dois grupos: 202 com ICP prévia a CRM e 1.381 sem ICP anterior. 

Também nesse estudo, os pacientes que tinham diabetes e doença triarterial e foram submetidos 

a ICP prévia tiveram piores resultados a longo prazo após a CRM, mesmo após o ajuste das 

características clínicas pré-operatórias, com elevação de 39% no risco de morte, em comparação 

com aqueles que não tiveram ICP anterior. 

Ueki et al. (2015) realizaram a primeira metanálise para avaliar se a ICP prévia aumenta 

a mortalidade pós-operatória na CRM, nas bases de dados MEDLINE e Embase, pesquisando 

artigos relevantes até abril de 2014. Os autores encontraram 23 estudos comparativos, que 

analisaram 174.777 pacientes, dos quais 19.179 passaram por ICP prévia com stent 

farmacológico e 155.598 sem ICP prévia, concluindo que a mortalidade aumenta 

proporcionalmente ao número de ICP prévias, ou seja, pacientes com múltiplas ICP prévias 

apresentam maior mortalidade pós-operatória. 

Antes de apresentar os estudos que não relacionaram a ICP prévia a um pior resultado 
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pós-operatório de CRM, resultados contrários dos já citados, cabe citar um estudo interessante 

de Bench et al. (2013), que, analisando ICP primária para IAM com supra de segmento ST, em 

quatro hospitais do estado de Nova York, entre janeiro de 2004 e dezembro de 2007, verificou 

que, num total de 1.649 pacientes submetidos a ICP primária, 93 (5,6%) tiveram CRM prévia, 

258 (15,7%) tiveram ICP prévia e 1.298 (78,7%) não tinham histórico de revascularização 

coronariana prévia. Os pacientes com CRM prévia eram significativamente mais velhos e 

tinham taxas mais altas de doença vascular periférica, DM, IC congestiva e acidente vascular 

encefálico, com mais ICP anterior em coronária descendente anterior, porém com menor uso 

de stent farmacológico, sendo associada a maior mortalidade hospitalar por todas as causas e, 

como resultado, maior MACCE geral. Pela análise multivariada, a CRM prévia foi 

independentemente associada à mortalidade hospitalar, em contraste com os pacientes com ICP 

prévia e sem revascularização prévia, que obtiveram resultados semelhantes. Isso pode suscitar 

novamente questão, de que seria prioritariamente a complexidade da doença do paciente — e 

não o método de revascularização fator determinante para uma boa evolução pós-

revascularização. 

Diversamente do que foi exposto até este ponto, Van den Brule, Noyez e Verheugt 

(2005), na Holanda, acompanharam de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, 1.141 (81%) 

pacientes que foram submetidos a CRM como intervenção primária e 113 pacientes (9%) que 

foram submetidos a CRM após uma ICP bem-sucedida, que evoluiu com reestenose, e não 

identificaram a ICP bem-sucedida como fator de risco para resultados adversos precoces e 

tardios, não resultando em maior mortalidade ou morbidade pós-operatória, apesar de menos 

anastomoses distais serem realizadas no grupo com ICP prévia. 

Gaszewska-Zurek et al. (2009), em um centro na Polônia, compararam 54 pacientes 

submetidos à CRM eletiva sem ICP prévia a 46 pacientes submetidos anteriormente a ICP, entre 

janeiro de 2008 e janeiro de 2009, com seguimento médio de 12 meses, não identificando 

influência significativa nos resultados da CRM nesse período. 

No mesmo ano, Yap et al. (2009) analisaram o banco de dados da Australasian Society 

of Cardiac and Thoracic Surgeons Database, de junho de 2001 a maio de 2008, com 11.727 

procedimentos de CRM isolados sem antecedente de ICP e 1.457 com ICP prévia a CRM. 

Regressão logística e análises de escore de propensão foram usadas para avaliar o impacto 

ajustado ao risco de ICP prévia na mortalidade hospitalar e eventos cardíacos adversos maiores 

e concluíram que a ICP prévia não foi associada ao aumento da mortalidade a curto ou médio 

prazo após a CRM. 
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Stevens, Khairy e Agnihotri (2010), em análise de 5 anos de procedimentos de CRM, 

identificaram 12.591 CRM isolados e 1.117 pacientes de CRM com ICP prévia remota (≥ 14 

dias), excluindo explicitamente a ICP primária para infarto agudo do miocárdio antes da CRM, 

nos registros do Massachusetts Adult Cardiac Surgery Database, e concluíram que os pacientes 

submetidos à CRM, ICP prévia não foram associados a desfechos adversos em 30 dias ou 

durante o acompanhamento em até 5 anos. 

Boening et al. (2011) pesquisaram uma possível relação negativa entre colocação de 

stent coronário antes da CRM e a mortalidade e morbidade perioperatória em pacientes com 

diabetes. Em análise retrospectiva do banco de dados de duas instituições da Alemanha, entre 

2005 e 2006, os autores selecionaram 1.125 pacientes submetidos à CRM com DM, tendo 185 

(16,4%) pacientes pelo menos um stent prévio. Mortalidade em 30 dias e MACCE no pós-

operatório ocorreram mais frequentemente em pacientes com diabetes sem stents coronários, 

não havendo, portanto, maior risco de morte e MACCE associados a ICP prévia a CRM. 

Sánchez et al. (2013) publicaram abrangente compilação de dados do banco de dados 

do Ministério da Saúde Espanhol, de janeiro de 1997 a dezembro de 2007, que incluía 63.420 

pacientes submetidos à cirurgia coronária, dos quais 2.942 (4,6%) haviam sido previamente 

submetidos à ICP, e observaram que a ICP prévia seria fator de risco para mortalidade hospitalar 

em CRM. Entretanto, utilizando análise de regressão logística univariada e multivariada, 

concluíram que a ICP prévia não foi um preditor independente de mortalidade. 

Biancari et al. (2014) realizaram revisão sistemática e metanálise de estudos nas bases 

da Pubmed, Scopus e Science Direct até setembro de 2013, comparando a evolução de pacientes 

submetidos à cirurgia coronária com ou sem ICP prévia, excluindo falhas de ICP aguda; 

perfazendo nove estudos, os autores relataram 68.645 pacientes submetidos à cirurgia 

coronária, dos quais 8.358 (12,2%) tiveram ICP prévia. Os pacientes sem ICP prévia eram 

significativamente mais velhos, com prevalência maior de estenose do tronco esquerdo e 

doença triarterial, maior risco de reesternotomia por sangramento, hemodiálise pós-operatório 

imediato e a mortalidade em 30 dias/no hospital; contudo sem afetar a mortalidade tardia. 

Fukui, Tanaka e Takanashi (2014) publicaram comparação entre 269 pacientes com ICP 

prévia e 897 pacientes sem ICP prévia que foram submetidos a CRM sem CEC, entre setembro 

de 2004 e setembro de 2011 em um único centro no Japão, com tempo médio de seguimento de 

43,4 meses após a cirurgia. Os autores concluíram que a ICP prévia não aumenta a morbidade 

e a mortalidade dos pacientes submetidos a CRM sem CEC. 

Yalcin et al. (2016) compararam na Turquia 54 pacientes submetidos à CRM eletiva e 



57 

 

46 pacientes com CRM eletiva com antecedente de implante de stent convencional eletivo com 

sucesso, entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009. O seguimento médio foi de 12 meses, o 

intervalo de tempo médio entre CRM e a ICP inicial foi de 18,5 meses e não houve diferenças 

significativas nos dados intraoperatórios e pós-operatórios e também não houve diferenças 

significativas para mortalidade intra-hospitalar em 12 meses. 

Mariscalco (2018), analisou, em revisão sistemática e metanálise nas bases da 

MEDLINE, Embase, SCOPUS e Cochrane Library, até setembro de 2017, de um total de 3.641 

pacientes incluídos no estudo E-CABG, 685 (19%) pacientes tinham histórico de ICP. Esse 

estudo multicêntrico prospectivo mostrou que ICP prévia não foi associada a um risco 

aumentado de mortalidade ou outros resultados adversos em pacientes submetidos à CRM. 

Embora, na revisão sistemática desse mesmo estudo, num total de 71.366 indivíduos, tenha-se 

mostrado tendência de maior mortalidade hospitalar por 30 dias. 

Hadadzadeh et al. (2019), em estudo analítico transversal recrutando 220 pacientes 

submetidos à CRM em um único centro no Irã, entre março de 2009 e fevereiro de 2013, 

concluíram que a ICP anterior à CRM não afetou a taxa de mortalidade; entretanto alguns 

resultados pós-operatórios, como tempo médio de UTI e sangramento, foram piores no grupo 

ICP. 

Nicolau et al. (2019) analisaram se a ICP prévia influenciava os resultados no estudo 

STICH, concluindo que a ICP prévia não afetou os resultados dos pacientes, independentemente 

de terem sido tratados clinicamente ou cirurgicamente, e a superioridade da CRM permaneceu 

inalterada, independentemente da ICP prévia. 

Rai, Taylor e Bittar (2020), num estudo de coorte retrospectivo em grande escala de um 

único centro, entre 1999 e 2017, observaram 11.332 pacientes que foram submetidos a CRM 

em um único hospital no Reino Unido. Um total de 1.090 receberam ICP prévia a CRM e 10.242 

não receberam. Não houve diferença na sobrevida em 5, 10 e 15 anos entre os pacientes 

submetidos à CRM com ou sem ICP prévia, bem como no número de enxertos por paciente, no 

período de internação ou mortalidade em 30 dias. 

Miguel et al. (2020), no Brasil, avaliaram uma coorte de 3.007 pacientes operados 

consecutivamente para CRM em um único hospital, sendo 261 deles com ICP prévia. Os 

resultados foram comparados em 30 dias, 1 ano e 5 anos de seguimento e não houve diferenças 

estatisticamente significativas na mortalidade em nenhum período ou coorte, não ocorrendo 

influência negativa consistente da ICP prévia na CRM. 

O estudo atual buscou avaliar o impacto de uma ou mais ICPs eletivas com sucesso 
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inicial, e prévias a CRM, na evolução clínica imediata até 30 dias e em até 1 ano, em um centro 

de médio porte vinculado ao SUS, com utilização exclusiva de SNF. A equipe de operadores 

técnicos médicos cirúrgicos, intervencionistas, intensivistas e clínicos não foi alterada 

significativamente durante todo o período da pesquisa. Foram avaliados 442 prontuários, desses 

340 sem antecedente de ICP e 102 com ICP prévia. 

A avaliação das variáveis pré-operatórias, clínicas e angiocoronariográficas, 

perioperatórias e dos desfechos pós-operatórios pelo método de regressão logística 

multivariada, em até 30 dias, no grupo de pacientes com ICP não registrou diferença 

significativa da incidência dos desfechos agrupados em MACCE, incluindo-se morte por todas 

as causas, IAM, AVCI, recorrência de angina e nova ICP ou CRM, que foram analisados 

conjuntamente para reforçar seu poder estatístico, permanecendo diferença significativamente 

estatística, a FEVE menor que 30%, a angioplastia com intervalo maior que 6 meses da CRM 

e a CRM incompleta. 

Entretanto, na análise de regressão logística multivariada, no grupo de pacientes com 

ICP houve diferença significativa em até 1 ano, na incidência dos desfechos MACCE, bem 

como a CRM incompleta. 

É interessante observar a presença da revascularização incompleta durante a CRM com 

variável com significância para presença dos desfechos estudados, tanto em até 30 dias quanto 

até 1 ano de seguimento, em concordância com estudos recentes que analisaram a 

revascularização completa na doença arterial crônica, como os dados dos pacientes do estudo 

ISCHEMIA, sobre o impacto da revascularização completa e incompleta dos pacientes 

submetidos a tratamento invasivo em comparação com os pacientes tratados clinicamente, 

apresentados no ACC de 2021 e também, no tratamento do IAM, no estudo COMPLETE e na 

metanálise de 2020 (BAINEY et al., 2020; MANTA, 2021; SILVA, 2020). 

Possivelmente, essa variável pode ser correlacionada, como já foi descrito, com 

limitação técnica decorrente da colocação dos stents proximal e medialmente no leito 

coronariano, impossibilitando a revascularização do vaso, ou, quando possível, obrigando a 

anastomoses dos enxertos em segmentos distais das coronárias, comprometendo seu desague. 

 A FEVE < 30%, ou seja, a disfunção ventricular esquerda importante, permanece como 

fator de risco relevante no pós-operatório imediato e precoce em ambas as técnicas, ICP e CRM 

(SUN et al., 2020). A ICP prévia com reestenose com intervalo de tempo para cirurgia maior 

que 6 meses aparece com significância estatística para maior incidência dos desfechos em 30 

dias destoa dos achados de literatura, que se concentram no número de stents utilizados e sua 
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localização principalmente no tronco da coronária esquerda e no segmento proximal da 

coronária descendente anterior. 

O desfecho principal do presente estudo, significativamente nos pacientes com 

seguimento de até 1 ano, pode ser associado à utilização nas angioplastias de SNF unicamente, 

já que os stents farmacológicos, mesmo de primeira geração, não estão disponíveis no SUS. 

Como detalhado acima, os SNFs estão associados a um processo inflamatório crônico focal e 

em toda árvore coronariana, responsável pela hiperplasia neointimal no local, e próximo a este, 

do implante do SNF e ao agravamento da doença aterosclerótica em todo leito coronariano, o 

que aumentaria a recorrência de angina e reintervenção ao longo de um ano (AMARAL NETO, 

2011; YAMAJI et al., 2010). Pode-se ainda supor que, no sistema complementar, onde o uso 

de stents farmacológicos está difundido, a evolução em um ano também não apresentaria 

diferença estatística, devendo, portanto, haver uma investigação para elucidação adequada. 

Até o momento, nenhum grande estudo randomizado comparou a revascularização 

percutânea com stents farmacológicos de segunda geração com a revascularização cirúrgica, 

embora o uso de stents com eluição de everolimo em pacientes com DAC estável tenha sido 

associado à melhora da sobrevida. Importante salientar que, ao longo do tempo, o preço dos 

stents farmacológicos também diminuiu, em parte como resultado da concorrência entre os 

fabricantes, com efeito benéfico na relação custo-benefício. Portanto a relação custo-benefício 

dos tratamentos para pacientes com DAC multiarterial provavelmente continuará sendo um 

alvo em movimento. 

Talvez a mensagem mais importante seja a ausência de evidências de que uma estratégia 

de revascularização miocárdica seja superior analisando os aspectos técnicos, de evolução 

clínica e econômicos e, nesse contexto, a escolha da estratégia para cada paciente dependerá da 

avaliação dos exames clínicos e complementares, da política de saúde local e, por fim, da 

preferência do paciente. Em discussão com os pacientes, os profissionais médicos devem 

esclarecer os benefícios potenciais de sobrevida e outros efeitos da revascularização na 

qualidade de vida dos pacientes. Contudo as expectativas dos pacientes quanto ao tratamento 

variam muito e, de fato, alguns pacientes plenamente informados podem estar dispostos a trocar 

qualquer vantagem de uma possível maior sobrevida a longo prazo da revascularização 

cirúrgica pela menor morbidade do procedimento percutâneo de revascularização, o que é nos 

dias de hoje tecnicamente aceitável. 

 O estudo apresenta limitação pela natureza observacional retrospetivo, coorte limitada, 

e seguimento de 1 ano. Seus aspectos positivos são: centro único, mesmos operadores, mesmo 
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tipo de SNF em todos os pacientes, número de stents e intervalo entre a última ICP e a CRM 

registrados. 
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7 CONCLUSÕES 
 

Com realização do estudo do impacto da ICP prévia nos desfechos clínicos, mortalidade 

e a morbidade cardiovascular e cerebrovascular, em pacientes submetidos à CRM, num 

intervalo de até 30 dias e de até um ano, em um serviço prestador do SUS de médio porte, foi 

possível concluir: 

• ICP prévia com reestenose de SNF não aumentou a morbimortalidade dos pacientes 

submetidos a CRM com CEC num intervalo de até 30 dias; 

• A disfunção importante do ventrículo esquerdo aumentou a morbimortalidade dos 

pacientes submetidos a CRM com CEC num intervalo de até 30 dias; 

• ICP prévia com reestenose de SNF aumentou a morbimortalidade dos pacientes 

submetidos a CRM com CEC num intervalo de até 1 ano; 

• A revascularização incompleta na CRM com CEC aumentou morbimortalidade num 

intervalo em até 30 dias e até 1 ano. 

A utilização exclusiva de SNF pode estar relacionada com os resultados desse estudo, 

devendo ser realizado, portanto, um estudo de coorte observacional prospectivo comparando a 

ICP prévia com stents farmacológicos e não farmacológicos e suas implicações clínicas numa 

futura CRM com CEC. 
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